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 دليال السماع والقياس وأثرهما في المدرسة البغدادية
 *محمد مفتاح محمد شويخة
 **محمد هدية سالم الرزيني

 :الملخص
 السماع كالقياس عند البغداديٌن يتلخص يف التايل :

 كتطور عندما حصل التنافس بينها كبٌن ادلدرسة الكوفية . ،أحضاف ادلدرسة البصريةكانت نشأة النحو األكىل يف   -
 كاد النحو أف يكتمل على أيدم ىاتٌن ادلدرستٌن إال بعض اآلراء اليت تعد ّنثابة تعليالت إضافية ال قواعد أساسية.  -
 :1الشكل اآليتيعترب السماع كالقياس من أىم أدلة النحو كؽلكن توضيح االستدالؿ هبما يف  -

 االستدالؿ يف اللغة
 السماع

 ْنريد األصوؿ                       ْنريد األقيسة
 مطرد يقاس عليو               علة زلموؿ أك مقيس       شاذ ال يقاس عليو       

 دلعدكؿ بواألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ أك االستصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب                  رد الفرع أك ا                  
فإف ذلك أمر ال ػلرص عليو  ،توسع الكوفيوف يف القياس فإذا كاف شرط صحة القياس عند البصريٌن الكثرة -

 ف الكوفيو 
 أطلق األنبارم على السماع مصطلح " النقل " كحدده العلماء بزماف كمكاف سلصوصٌن . -
من أنكر القياس فقد أنكر النحو يف نظر األنبارم كما قيس على كالـ العرب فهو من كالـ العرب يف نظر ابن  -

 جين. 
لكوفية من ادلدرسة البصرية، كجل ما ادلدرسة البغدادية مدرسة قياس فهي أقرب يف منهجها إىل منهج ادلدرسة ا -

 أضاؼ ركادىا من تعليالت اعتمدكا فيها على القياس ال على السماع .
 ،الزسلشرم ،الزجاجي ،كابن کيساف ،أىم ركاد ادلدرسة البغدادية ىم: أبو علي الفارسي كتلميذه ابن جين -

 ابن الشجرم. ،الرضی االسرتابادم ،ابن يعيش ،األنبارم، العكربم
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 المقدمة
أىل احلمد كالثناء، كالصالة كالسالـ على ادلبعوث رمحة للخليقة مجعاء، زلمد كعلى آلو كصحبو  الحمد هلل

 الشرفاء الكرماء، كبعد،،

إف من أجل العلـو علم يتوصل بو إىل فهم الكتاب كالسنة، كال سبيل إىل فهمهما إال ّنعرفة اللساف الذم 
 ،العريب، كقواـ ىذا اللساف النحو، فعلم النحو من أمسى العلـو قدران كأنفعها أثران جاء بو لفظهما كىو اللساف 

 (1)فقيمة ادلرء ّنا ٓنت لسانو فللو در من قاؿ: 

 النحو يبسط من لساف األلكن      ***     كادلرء تكرمو إذا مل يلػػػػػػػػػػػػػػحن 

 فأجلها حػػػػقػػػػػا مقيم األلسن     كإذا طلبت من العلـو أجلػػػػػػػػػػػػػػها      ***    

لذلك اعتىن العلماء بعلم العربية أؽلا اعتناء فقد بدأكا يف أكؿ عهدىم بو باستقراء أىلو لتبىن قواعدىم على 
ككاف ذلم آراء ؛ القوم منها ما اجتمعوا عليو ككلما  ،كقاسوا على ما مسعوا ،فسمعوا من األعراب ،أكطد أساس

كتركوا البعض على حالو . كىذه األنواع من االستقراء عرفت فيما بعد بأصوؿ النحو  ،عفقل اإلمجاع زاد الض
 كأدلتو.

فقاس بعضهم  ،كلكنهم اختلفوا يف طريقة القياس عليو ،إف السماع دليل ضلوم ال ؼلتلف عليو علماء العربية
أك ما يعرؼ بػ"  ،ىب النحويةلذلك ظهر يف النحو العريب ما يعرؼ بادلذا ،على القليل كاشرتط آخركف الكثرة

 كلكل مدرسة ركادىا . ،ادلدارس النحوية " ابتداءن بالبصرية كانتهاء بادلصرية

، كتأسس بنياهنا كظهر على يد (2)كادلدرسة البغدادية إحدل ىذه ادلدارس ؛ بدأت على يد ابن كيساف    
 .(4)كتلميذه ابن جين (3)أيب علي الفارسي

 

                                 
، كالعقد الفريػػػػػد "كتاب 157ص 2راجع البيتٌن يف عيوف األخبار "كتاب العلم كالبياف" اإلعراب كاللحن، ج ،إسحاؽ بن خلف البهراين (1)

 .479ص 2كاألدب باب يف اإلعراب كاللحن" جالياقوتة يف العلم 
التصاريف، احلقائق، علل النحػػػػػػو، الكايف يف النحو، كالوقف  ،ابن كيساف النحوم زلمد بن أمحد بن كيساف أبو احلسن كمن اشهر كتبو الربىاف (2)

 األعالـ ىػ( كينظر764ػػػػػػػػػػػػدم )ت: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفػػػػػػػ كاالبتداء. ينظر: الوايف بالوفيات،
ىػ( كطبقات النحويٌن كاللغويٌن : أبوبكر زلمد بن 1396ادلؤلف: خًن الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ادلتوىف: 

 ـ.1/1954ق( تح :زلمد أبو الفضل إبراىيم /مصر /ط : 379احلسن الزبيدم )ت 
علي احلسن الفارسي أحد االئمو ما فعال العربية كمن أشهر كتبو )تذكرة( ككتاب )ادلقصور كادلمدكد( ينظر: كفيات  لفارسي: ىو أبوا (3)

 .1/379عالـ النبالء ،كسًنأ180-2/179، كاألعالـ1/108،كالبلغة يف تراجم أئمة النحو1/108كإنباه الركاة  ،2/80األعياف
ىػ، ينظر: كفيات 392وصلي النحوم ادلشهور، كأشهر كتبو )اخلصائص( ك)سر مناعة اإلعراب( ت ابن جين ىو أبو الفتح عثماف ابن جين ادل (4)

 .4/204ا،كاألعالـ للزركلي1/245نزىة األلّباء يف طبقات األدباء أبو بكر األنبارم  246/ 3األعياف البن خلكاف 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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من النضج كاالستقرار جراء تلك ادلنافسة بٌن ادلدرستٌن، كعندما ترأس  كبعد أف كصل النحو درجة
علماء البصرة، انتقل ىذاف العادلاف  (2)كزلمد بن يزيد ادلربد ،علماء الكوفة (1)أبو العباس أمحد بن ػلٍن ثعلب

ا كيأخذكف من  فاشتد بينهما الصراع ككثرة ادلناظرات شلا جعل الدارسٌن يقبلوف عليهما مع للتعليم يف بغداد
 .(3)مث ؼلتاركف من ىذا كذلك ما يراه كل كاحد مناسبا لتفكًنه كاْناىو ،كليهما

 ىكذا قامت ادلدرسة البغدادية على مبدأ االنتخاب من آراء ادلدرستٌن البصرية كالكوفية مجيعا.ك 

الػػػػػيت فتحهػػػػػا  كدلػػػػػا توسػػػػػعت دائػػػػػرة اإلسػػػػػالـ بالفتوحػػػػػات اإلسػػػػػالمية انتقلػػػػػت العلػػػػػـو اإلسػػػػػالمية إىل األراضػػػػػي
، فقػػد لقػػي يف الػػبالد نشػػاطان  ادلسػػلموف، كمػػا حػػدث ذلػػك يف األنػػدلس، ككػػاف علػػم النحػػو مػػن بػػٌن ىػػذه العلػػـو
ملحوظػػان مػػر بشػػبو اخلطػػوات الػػيت مػػر هبػػا النحػػو يف ادلشػػرؽ، فكػػاف أكؿ كتػػاب يػػدخل األنػػدلس، كتػػاب الكسػػائي 

، مث كتػاب سػيبويو، فلمػا دخػل ىػذا (5)نحػو، كأكؿ مػن صػنف بػو يف ال(4)الذم أدخلػو جػودم بػن عثمػاف ادلػركزم
األخػػًن عكػػف عليػػو األندلسػػيوف، دراسػػة كحفظػػا، فطبػػع النحػػو األندلسػػي بالطػػابع البصػػرم، مث بػػدأ األندلسػػيوف 

، كابػن (7)مؤلػف األمػايل، كالبػارع. كابػن خػركؼ (6)زلاكالهتم يف التأليف، كعػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ من أعالمهم أبػو علػي القػايل
.فػإذا كانػت ىػذه ىػي الصػورة يف األنػدلس، فمػن الطبيعػي أف تنشػط دراسػة  (9)كغًنىم (8)بيليكابن عصفور اإلش

، مث (10)كأكؿ ضلػػوم محػػل رايػػة النحػػو ّنصػػر ّنعنػػاه الػػدقيق، كاّلد بػػن زلمػػد التميمػػي ،دراسػػة النحػػو يف مصػػر مبكػػرة

                                 
(1)

د. 
قواعد الشعر،  ،كالنحو الكويف، راكية للشعر، زلدثا، من تصانيقو : الفصيحأمحد بن ػلٍن بن زيد، أبو العباس، ادلعركؼ بثعلب، عامل باللغة  

 .396/1، بغية الوعاة267/1ق. انظر: األعالـ291رلالس ثعلب، ت 
ؤن،، ت زلمد بن يزيد بن عبد األكرب األزدم، أبو العباس، ادلعركؼ بادلربد، من أئمة اللغة كاألدب، من تصانيفو: الكامل، ادلقتضب، ادلذكر كادل (2)

 .241/3إنباه الركاة، 144/7ق. انظر: األعالـ286
  .8/397، انظر: إميل يعقوب، موسوعة علـو اللغة (3)
أخذ النحو عن الفراء كالكسائي، كىو أكؿ من أدخل كتاب الكسائي إىل األندلس كلو كتاب يف  ،كزم، ضلومجودم بن عثماف العبسي ادلر  (4)

 .1/306كإنباه الركاة  ،12كالبلغة يف تراجم أئمة النحو كاللغة 490/1ق. انظر: بغية الوعاة198النحو، ت 
 . 289، صةانظر: شوقي ضيف، ادلدارس النحوي (5)
ق. 356 إمساعيل بن القاسم بن عيدكف، عامل باللغة كاألدب، تعلم يف بغداد، من تصانيفو: أمايل القايل، البارع، ادلقصور كادلمدكد كادلهموز، ت (6)

 .1/239إنباه الركاة ك ،321/1ق. كانظر األعالـ356
 ،شرح اجلمل ،من تصانيفو : شرح كتاب سيبويو ،دلسعامل بالعربية يف األن ،ادلعركؼ بابن خركؼ ،أبو احلسن ،علي بن زلمد بن علي احلضرمي (7)

 . 4/192كإنباه الركاة  ،203/ 2كبغية الوعاة ،4/330ق . انظر: األعالـ  609ت  ،اجلمل
ادلمتع يف  ،عامل بالنحو األندلسي لو تصانيف كثًنة منها : ادلقرب ،ادلعركؼ بابن عصفور ،أبو احلسن ،علي بن مؤمن بن زلمد اإلشبيلي (8)

 .2/380كبغية الوعاة.  27/5ق. انظر األعالـ669ت  ،شرح اجلمل ،التصريف
 .96، صمن تاريخ النحو العريب ،انظر: سعيد األفغاين (9)
ق. انظر: إنباه الركاة 263ت  ،ككاف ضلوينا رلودنا ،بصرم األصل نشأ يف مصر ،الوليد بن زلمد التميمي ادلصرم، ككالد امسو الذم اشتهر بو (10)



 محمد هدية سالم الرزيني   محمد مفتاح محمد شويخة            دليال السماع والقياس وأثرهما في المدرسة البغدادية          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

[55] 

 

 ،كأكائػػل القػػرف الرابػػعصػػار النحػػاة ادلصػػريوف يرحلػػوف إىل البصػػرة كإىل بغػػداد طػػواؿ القػػرنٌن الثػػاين كالثالػػ، 
 .  (1)ككانت ادلدرسة ادلصرية كأساتذهتا غالب كجهتهم إىل بغداد

أنك حٌن تنظر يف الرتاث النحوم ال ْند مجهرة النحاة لنحوية بشكل موجز، كمن ادلالحظ ]فهذه ادلدارس ا
كلكنهم  ،تعارضةكمل ينطلق ىؤالء من أصوؿ م ،قد اختلفوا يف أصوؿ ىذا العلم ،من بصريٌن ككوفيٌن كغًنىم

فكاف ذلؤالء طريقة أك مذىب كألكلئك طريقة أك مذىب  ،قد اختلفوا يف مسائل فرعية تتصل بالتعليل كالتأكيل
كرأم ادلذىب البغدادم فيهما  ،)السماع كالقياس( ،كقد تناكؿ ىذا البح، دليلٌن من أدلة النحو (2)آخر[

 ،كاإلنصاؼ لألنبارم ،كدلع األدلة ،فاْعَتَمد على رلموعة من ادلصادر كادلراجع من أعلها االقرتاح للسيوطي
مث ُقِسَم ادلوضوع كاآليت:  مقدمة، مث ٕنهيد يف ظهور ادلدارس النحوية ك نشأهتا  ،كادلدارس النحوية لشوقي ضيف

 مث مطلبٌن كرلموعة زلاكر:

 زلوراف كفيو ،كالقياس السماع حد يف: األكؿ ادلطلب -

 السماع. يف - األكؿ احملور

 القياس. يف - الثاين احملور

 زلاكر. ثالث كفيو ،ركادىا أىم كذكر البغدادية ادلدرسة يف: الثاين ادلطلب -

 تارؼلية. نبذة - األكؿ احملور

 كتكونو. البغدادم ادلذىب نشأة - الثاين احملور

 ادلذىب. ركاد بعض آراء بياف يف - الثال، احملور

 كادلراجع. كثبت ادلصادر بفهارس كذيل ،البح، شذل محلتْ  خإنة يف فيو انتشر مَجُْع ما مث
  

 
 

                                                                                                  
 .2/318لوعاة. كبغية ا ،3/354

 .331ص  ،ادلدارس النحوية ،انظر: شوقي ضيف (1)
 . 466/22،ادلوسوعة العربية العادلية (2)

 
 
 
 



 
 

                                        2222 يناير( 1العدد ) (6)المجلد                                                                    مجلة المنتدى األكاديمي             
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[58] 
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 والقياس السماع حد في: األول المطلب
 السماع: األول المحور 

 كمِسعَ  ،(1)األذف حس كىو ،كمساعةن  مْسعنا مسعو ك ،مساعان  يسمع مَسع الثالثي من مصدر: اللغة يف السماع
 كيقاؿ ) ج ( أمساع كالذكر كادلسموع))  (2)االسم كبالكسر ادلصدر بالفتح كقيل ،مسعا كغلوز مسع فتقوؿ كعِلم
 ،كمساعا مسعا عنو كأخذت ،كطاعة مسع أمرم أم كطاعة كمسعا ،طاعة كأطيع مسعا، أمسع أم كطاعة مسعا

 .(3)((كعرضها طوذلا أم كبصرىا االرض مسع بٌن كىو ،مين امسع إيلّ  كمسعػػػك

 القرآف، كىو تعاىل اهلل كالـ َفَشِملَ  بفصاحتو، يوثق من كالـ يف ثَػَبتَ  ما ىو)) فالسمع: االصطالح يف أما
 أف إىل كبعده، زمنو كيف كسلم ػػ عليو اهلل ػػ صلى بعثتو قبل العرب، ككالـ كسلم ػػ عليو اهلل ػػ صلى نبيو ككالـ

ا ،ادلولدين بكثرة األلسنة فسدت  السماع التعريف ىذا يف (5) السيوطي جعل (4)((كافر أك مسلم من كنثرنا نظمن
 على التقعيد مث كتدكينها أىلها من اللغة الستقراء األكائل اللغة علماء حددىا اليت ادلدة كىي زلدكدة مدة يف

 صفاء عن خارج القدـ يف موغل إما كىو ،منو ليسمع أىالن  اإلطار ىذا خارج عاش من يعد كال ،كالمهم
 اللغة مجع يف اعتمدكا القدماء أف ادلعركؼ ) كمن) لسانو ففسد العرب لغًن سلالط متأخر أك ،القحة الفصاحة

 كما ،ادلنطوقة باللغة عندىم بدأ اللغوم فالدرس مث كمن ،كادلشافهة بالركاية الىتمامهم كذلك السماع على
 كىو منو يسمع ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مرتبطنا السماع كاف

 . (5)(( األعاجم من غًنه لغة لغتو ٔنالط مل الذم القح البدكم العريب أم" اللغة ابن"  

 مصطلح السماع كمرادفو " النقل " كطرؽ أئمة اللغة فيهما فقاؿ :  (6)ؼ الدكتور ٕناـ حسافد عرّ ػػػػػػػػػػػكق

 .(7)بطريقة الركاية كادلشافهة ... (( ،الفصيح ،)) لقد عرفنا أف ادلنقوؿ ىو ادلسموع من كالـ العرب
 

                                 
 مادة مسع. ،ق1414، 3ط ،دار صادر بًنكت ،لساف العرب ،انظر: ابن منظور (1)
 مادة مسع. ،دار اذلداية ،تاج العركس من جواىر القاموس ،انظر : الزبيدم (2)
 مادة مسع. ،القاىرة ،تح رلمع اللغة العربية، دار الدعوة ،العجم الوسيط ،كأمحد الزيات كغًنىم ،إبراىيم مصطفى (3)
 .48ص ،ـ1988ط  ،كزلمد أمحد القاسم ،: د. أمحد سليم احلمصي، االقرتاح يف أصوؿ النحو، تحجالؿ الدين السيوطي (4)
 . 154ص ،اإلسكندرية ،دار الوفاء ،: د. عبدة الراجحي، مراجعةالقدماء كاحملدثٌن اللغة كأنظمتها بٌن ،د. نادية رمضاف النجار (5)
: اللغة العربية مبناىا ، من تصانيفويعد ىو أكؿ من استنبط موازين التنغيم كقواعد النرب يف اللغة العربية ،عامل ضلوم كلغوم عريب ،ٕناـ حساف (6)

 ـ . شبكة ادلعلومات الدكلية .2011ت  ،مناىج البح، يف اللغة ،األصوؿ ،كمعناىا
 .63ص ،األصوؿ ،ٕناـ حساف (7)



 محمد هدية سالم الرزيني   محمد مفتاح محمد شويخة            دليال السماع والقياس وأثرهما في المدرسة البغدادية          
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 (2)أبو الربكات و األنبارمػػػػػػػػػػػػػػػػػكعرف (1)فالسماع ىو ))األخذ ادلباشر للمادة اللغوية عن الناطقٌن هبا((
اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثرة، كعلى ىذا ؼلرج  ،ادلنقوؿ النقل الصحيح ،))ىو الكالـ العريب الفصيحبأنو 

فاألنبارم يعرب عن  (3)(يف كالمهم( اك ما جاء شاذ ،من كالـ غًن العرب من ادلولدين ك غًنىم اما جاء شاذ
فهو حجة يف النحو  ،كأكؿ كالـ فصيح ىو القرآف الكرمي َنميع قراءاتو ،السماع "بالنقل " كىو الكالـ الفصيح

، مث السنة النبوية (4)((اأـ شاذن  اأـ أحادن  ابو يف العربية سواء كاف متواتر  االحتجاج))فكل ما كرد أنو قرئ بو جاز 
 ،بشرط صحتو الزمانية كادلكانية ،مث كالـ العرب شعره كنثره ،بادلعىنالنبوية بشرط صحة تواترىا باللفظ ال 

عليهم كقف اللساف العريب من بٌن قبائل العرب ىم قبائل الوسط  كمعلـو أف الذين أخذت عنهم العربية ك 
كقيس، كٕنيم، كأسد، كمل يؤخذ عن حضرم قط كال من قبائل األطراؼ، فلم يأخذكا عن خلم كجذاـ جملاكرهتم 

 (5).كاليمن دلخالطتهم للهند كاحلبشة ،كاحلًنة دلخالطتهم أىل فارس ،أىل مصر كالقبط

كأنتم تأخذكهنا من أكلة  ،ٌن، "ضلن نأخذ اللغة من حرشة الضباب كأكلة الًنابيعثًنا ما نقرأ قوؿ البصريك
 .(6)الشوازير كالكواميخ" أرادكا الكوفيٌن

كال يقيسوف  ،البصريٌن أصح قياسا ألهنم ال يلتفتوف إىل كل مسموعإف كغالبا ما نسمع قوؿ القدامى: ))
 . (7)على الشاذ، كالكوفيٌن أكسع ركاية((

كىو األصل لباقي أدلة  ،مع عليو كل علماء األصوؿ ككل النحاة ككل ادلدارسضلوم غلُ  دليلإف السماع 
 ،كادلختلف عليها أما ادلشكلة القائمة ،النحو؛ فالقياس كاإلمجاع كاستصحاب احلاؿ كلها أدلة ترجع إىل السماع

أك  ،ليو كما ىو احلاؿ عند الكوفيٌنىي اتساع دائرة السماع ُني، يكوف البيت الواحد حجة لبناء قاعدة ع
كما ىو احلاؿ عند البصريٌن. كعلى ىذا احلاؿ يسأؿ من يسأؿ ىل يف   ،ككيف السماع كضع ضوابط کمّ 

اإلمكاف كضع قاعدة ضلوية على ادلسموع الشاذ أـ ال؟ ))كقد يقاؿ إنو يف مناقشة ىذا الشاذ كفهمو كبياف 
فتتفرع ادلسائل كال نستطيع  ،كال أقوؿ باعتماده أصال ،ادلطردشذكذه فائدة تعليمية كبًنة لبياف األصل 

                                 
 . 33ـ ص2007 ،1ط ،القاىرة ،دار غريب ،أصوؿ التفكًن النحوم ،على أبو ادلكاـر (1)
 ،كاجلواليقي ،قرأ على ابن الشجرم ،كلقب باألنبارم نسبة إىل بلدة األنبار ،أبو الربكات ،عبد الرمحن بن زلمد بن عبد اهلل بن أيب سعيد األنبارم (2)

البلغة يف 327/3ق. انظر: األعالـ579ت  ،اإلغراب يف جدؿ اإلعراب ،أسرار العربية ،لو عدة تصانيف منها : االنصاؼ يف مسائل اخلالؼ
 . 86/2بغية الوعاة  34أئمة النحو اللغة 

 .31 -30/3دلع األدلة يف أصوؿ النحو (3)
 .48ص ،االقرتاح يف أصوؿ النحو ،جالؿ الدين السيوطي (4)
 -167/1ـ 1998، 1ط ،تح فؤاد علي منصور ،بًنكت ،دار الكتب العلمية ،ادلزىر يف علـو اللغة العربية ،انظر: جالؿ الدين السيوطي (5)

168. 
 .18ص ،ـ1996 ،ادلكتبة األكادؽلية ،يف أدلة النحو ،د. عفاؼ حسانٌن انظر: (6)
 .100، ص االقرتاح ،السيوطي (7)
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كخاصة لو كاف ىذا الشاذ ؽلثل ذلجة من اللهجات ؛ فلم غلدكا ىنا سول أف يستقرئوا  (1)ضبطها((
كما يف   ،لهجاتال لفت فيومث يضعوا القاعدة العامة ّنقتضاه مع اإلشارة إىل ما اخت ،الغالب كاألفصح كاألشهر

كما يف لغة احلارث بن کعب   ،األمساء الستة كإعراهبا باحلركات عند بعض العرب كبإلزامها القصر عند آخرين
 .(2)كخثعم كزبيد ككنانة من جعل ادلثىن باأللف دائما

 المحور الثاني: القياس
ىو مصدر للفعل بشيء آخر آكد منو ك  ،كالتعرؼ على شيء ما ،القياس يف اللغة يدكر معناه حوؿ التقدير

. فالقياس (3)لغة قاسو قوساكقاس الشيء يقوسو  ،كاقتاسو كقيسو إذا قدره ،اقاس الشيء يقيسو قيسا كقياس
؛ قاؿ  (4)قدرت أحدعلا على اآلخر كقياساكقايست األمرين مقايسة  ،كادلقدار مقياس ،تقدير الشيء بالشيء

 :(5)جرير

قاييسِ    * *   الوشيُظ إذا قاَؿ الصميُم ذلْم  ؼلزل
َ
 ُعّدكا احَلَصى مثّ ِقيُسوا بادل

رغبة يف  ،أك استعماؿ باستعماؿ ،أك صيغ بصيغ ،أما يف االصطالح : فهو )) مقارنة كلمات بكلمات
 .(6)قياس النحو، كحرصا على اطراد الظواىر اللغوية ((

داكلو تقهية، كتف) لو عدة مفاىيم منطقية ككالمية ك ػػ)ف ،توفكل حسب حر   والقياس مصطلح عاـ يستخدم
ردة ككضع الضوابط اليت ٓنكمها إىل ما يعرؼ باالستقراء إىل محل شيء طعدة مراحل، فمن مالحظة الظاىرة ادل

 .(7)((القياس الشكلي الذم أصبح عملية شكلية ذلا أركاف ىكىو ما يسم ،خر َنامعآعلى 

گرفع الفاعل كنصب ادلفعوؿ يف كل   ،اهمحل غًن ادلنقوؿ على ادلنقوؿ إذ كاف يف معن))كعرفو األنبارم بأنو 
كاف زلموال   ،مكاف كإف مل يكن كل ذلك منقوال عنهم كإظلا دلا كاف غًن ادلنقوؿ عنهم من ذلك يف معىن ادلنقوؿ

                                 
 25ص  ،ـ1996 ،ادلكتبة األكادؽلية ،يف أدلة النحو ،د. عفاؼ حسانٌن (1)
 . 26انظر: نفسو ص  (2)
 مادة "قيس" . ،لساف العرب ،انظر: ابن منضور (3)
 قوس".، مادة "ـ1979 ،بًنكت ،دار الفكر ،تح عبد السالـ ىاركف ،مقاييس اللغة ،انظر: ابن فارس (4)
معىن الوشيظ: الغريب  ،ق( 110ػ  28انظر: ديواف جرير: جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي الكليب الًنبوعي ) ،البيت من البحر البسيط (5)

 احلصى: العدد الكثًن. ،كمعىن الصمم: الصريح النسب ،كالدخيل على القـو
 .66ـ، ص 1986، 2ط ،بًنكت ،مكة النهضة العربية ،شرح زلمد ادلرحجي ،ابن ىاشم األنصارم (6)
 .89ص  ،ـ2012 ،2ط ،ليبيا ،دار الوليد ،د. علي ابو القسم عوف يف علم أصوؿ النحو العريب (7)
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 .(1)((ككذلك كل مقيس يف صناعة اإلعراب ،عليو

 واعلم كيف تكلمكمل يه  شيءعند كالمو عن ادلصادر: ))كادلراد بالقياس ىنا أنو إذا كرد  (2)كقاؿ األمشوين
 .(3)(كجود السماع(مع ال أنك تقيسو  ،ّنصدره فإنك تقيسو على ىذا

يتحقق القياس فيو بأف  أما الدكتور ٕناـ حساف فيقوؿ عن القياس: ))فغًن ادلنقوؿ إما أف يكوف استعماال ال
ها باالرْناؿ أك ئيت ننشعلى ظلط اجلمل اليت مسعت عن العرب كالكلمات ال نبين اجلمل اليت مل تسمع من قبل

كإما أف يكوف غًن ادلنقوؿ نسبة حكم  ،االشتقاؽ أك التعريب أك النحت أك اإلحلاؽ على غرار ما مسع من قبل
 -كما مر   -إذا كانت أدلة النحو أربعة .(4)((ادلسموعضلوم حكم النحاة بو من قبل على أصل مستنبط من 

دكف  قياسكأصل ىذه األدلة السماع إذ ال يكوف  (5)احلاؿكاستصحاب  ،كاإلمجاع ،كالقياس ،كىي السماع
عليو، كقد اشتهر ككل العلماء غلمعوف على السماع مث ؼلتلفوف يف القياس عليو، كنوع ادلسموع ادلقاس  ،مساع

الذم أكثر من احلدي، عن القياس يف   (6)ابن جين ،عند النحاة يف القرف الرابع كمن أبرزىممفهـو القياس ))
كغًن ذلك شلا يظهر ىذا  ،لو أك يبٌن أركانو كأقسامو ااخلصائص" كلكن دكف أف يضع تعريفا زلددكتابو "

يف النحو  إف القياس (7)فكاف أكؿ من تبلور على يديو ىذا ادلفهـو اجلديد (( ،مث جاء األنبارم ،ادلفهـو اجلديد
يف اتساع القياس كعدمو كلكن الكل  ، كاخلالؼ بٌن العلماء(8)باب ال ؽلكن االستغناء عنو فالنحو جلو قياس

 .(9)يقيس ))فإذا كاف شرط صحة القياس عند البصريٌن الكثرة فإف ذلك أمر ال ػلرص عليو الكوفيوف((

فمن ادلألوؼ أف صلد  ،كمل يكن القياس حدي، نشأة يف ىذا العلم بل إف ذكره يقرتف بذكر أكائل النحاة
ككذلك "  (11)كلو اختيار يف القراءة على قياس العربية"ك أيضا "" (10)عبارة "أكؿ من مد القياس كشرح العلل

                                 
 .46 – 45اإلغراب يف جدؿ اإلعراب، ص (1)
انيفو شرح ألفية من تص ،أصلة من الشحوف " بلدة مصر ،من فقهاء الشافعية ،ضلوم ،نور الدين األمشوين ،ابو احلسن ،على بن زلمد بن عيسى (2)

 .2/38معجم ادلؤلفٌن  10/5ق انظر العاـ  900ت  ،ضد ادلسبح، تضم مجع اجلوامع ،ابن مات
 .1/566األمشوين، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية،  (3)
 .63األصوؿ"، ص (4)
 ،1مصراتة، ط ،أكادؽلية الدراسات العليا ،تح د. زلمد دركيش ،داعي الفالح دلخبآت االقرتاح ،انظر: زلمد بن عالف الصديقي ادلكي (5)

 . 77/1 ،ـ2009
ت  ،اخلصائص ،احملتسب يف شواذ القراءات ،من تصانيفو: شرح ديواف ادلتنيب ،من أئمة األدب كالنحو ،أبو الفتح ،عثماف بن جين ادلوصلي (6)

 . 2/335إنباه الركاة  1585/4األدباءمعجم  204/4ق. انظر األعالـ392
 .305ـ، ص 2006 1د. زلمد سامل صاحل، أصوؿ النحو دراسة يف فكر األنبارم، دار السالـ، ط (7)
 .2/747،فيض نشر االنشراح من طي ركض االقرتاح ،انظر: أبو عبد اهلل زلمد بن الطيب الفاسي (8)
 39األصوؿ، ص  (9)
 .105/ 2إنباه الركاة  ،انظر: القفطي ،عبد اهلل بن أيب إسحق احلضرمي (10)
 . 8/29،معجم ادلؤلفٌن ،انظر: رضا عمر كحالة ،عيسى بن عمر الثقفي (11)
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" كأيضا "ككاف الغاية يف استخراج مسائل النحو كمجع القياس (1)كلو قياس يف النحو كمذاىب يتفرد هبا
 .(3)أخطئ يف مائة مسألة لغوية كال أخطئ يف كاحدة قياسية"كأيضا " (2)القياس فيو"

 احلاؿ عند الكسائي الذم قاؿ: أصوؿ مسعت من العرب كما ىوعلى  اكىناؾ من يعد النحو كلو قياسن 

 (4)كبو يف كل أمر ينتفع               يتبعإظلا النحو قياس 

 .(5)((نحومن أنكر القياس فقد أنكر ال)) : األنبارمقاؿ ك 

الدكتور . كقد أكرد (6)كيلخص ابن جين ادلسألة فيقوؿ: ))ما قيس على كالـ العرب فهو من كالـ العرب((
يقوؿ إف الطفل يولد على فطرة ٕنكنو من  ،على القياس ليوضحو للقارئ (7)ٕناـ حساف يف كتابو األصوؿ مثاالن 

القاعدة العامة. مث إذا كرب صار يفصل ىذه القواعد  -يات لتعلم اللغة كيكوف تعلمو إياىا على طريقة تعلم الك
اليت ٓنصل عليها يف صغره؛ فالطفل مثال يتعلم أف الفرؽ  العامةالقاعدة  كقواعد أخص يبنيها على جزئياتإىل 

فينطلق يطبق  ،مجيل... مجيلة ،كثًن ... كثًنة  ،كما يف: طويل... طويلة  ،ذكر كادلؤن، ىو التاء فحسببٌن ادل
سكراف ... سكرانة.  ،عطشاف ... عطشانة ،ىذه القواعد العامة على كل ما يسمع فرتاه يقوؿ: أمحر ... أمحرة
الكلمات صيغ أخرل للتأني، كال غلوز  ذلذهأال يعد ىذا من باب القياس؟! مث تراه يتعلم مع ظلو عقلو أف 

عن طريق استعماؿ القياس ))كىذا القياس  اجديد افهو قد استنبط حكم ،تأنيثها على قاعدة التاء اليت تعلمها
قو رلمع اللغة العربية يف صوغ مصطلحات كألفاظ احلضارة ؛ ألف ادلبدأ الذم ػلكم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما يطب االستعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل

 (8)( ...(ينخلصها ابن جاليت عمل اجملمع يف ىذا احلقل ىو القاعدة التوجيهية 

 كأف ،النحو يف كضركرتو بالقياس نعم ؛ ىو يقوؿ ،ال يذىب ىذا ادلذىب يف القياس (9)لكن ابن فارس

                                 
 . 28أخبار النحويٌن البصريٌن ص ،انظر: السًنايف ،يونس بن حبيب (1)
 . 31أخبار النحويٌن البصريٌن ص ،انظر: السًنايف ،اخلليل بن أمحد الفراىيدم (2)
 .1/497انظر: بغية الوعاة  ،ىػ( 911انظر: السيوطي ) ت:  ،أبو علي الفارسي (3)

 .164/ 2بغية الوعاة  ،ىػ(911السيوطي)ت:  ،لبيت من ُنر الرملا (4)
 .95ص  ،دلع األدلة يف أصوؿ النحو (5)
 1/114تح: زلمد النجار ،عامل الكتب بًنكت ،اخلصائص ،أبو الفتح عثماف ابن جين (6)
 .151أنظر ألصوؿ ٕناـ حساف: ص  (7)
 . 154 - 153األصوؿ ص ( 8)
من تصانيفو : الصاحيب يف فقو  ،كعاش يف الرم كمات هبا ،أصلو من قزكين ،عامل باللغة كاألدب ،أبو احلسن ،أمحد بن فارس بن زكريا القزكيين (9)

 . 127/ 1إنباه الركاة 193/1ق. انظر: األعالـ395ت  ،اجململ ،ادلقاييس ،اللغة



 محمد هدية سالم الرزيني   محمد مفتاح محمد شويخة            دليال السماع والقياس وأثرهما في المدرسة البغدادية          
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 ،األكلٌن على القياس ادلتأخرين حق من أف يرل ال كلكنو ،بعضها على اللغة مفردات تقيس العرب
 أمجع: )) يقوؿ تبصره لدل ،اصطالح ال توقيف فارس ابن عند فاللغة ،كغًنه حساف ٕناـ الدكتور يقوؿ كما
 اسم كأف ،بعض من الكالـ بعض تشتق العرب كأف قياسا، العرب للغة أف - عنهم شذّ  من إال - اللغة أىل
 نقوؿ أف كال طلرتع أف اليـو لنا كليس...  السرت على أبدا يدالف كالنوف اجليم كأف ،االجتناف من مشتق اجلن
 تأخذ ال اللغة  فػػػػػػ...  حقائقها كبطالف اللغة فساد ذلك يف ألف ؛ يقيسوه مل قياسا نقيس أف كال ،قالوه ما غًن

 (1)((. ضلن اآلف نقيسو قياسا

 :القياس أركان
 أف مثل كذلك )) جامعة كعلة ،كحكم ،ادلقيس كىو كفرع ،عليو ادلقيس كىو أصل ،أربعة أركاف للقياس

 ،مرفوعا يكوف أف فوجب عليو مقدـ إليو الفعل اسند اسم فتقوؿ فاعلو يسم مل ما على الداللة يف قياسا تركب
 ،الرفع ىو كاحلكم[ الفاعل نائب أم] ،فاعلو يسم مل ما ىو كالفرع ،الفاعل ىو فاألصل ،الفاعل على قياسا
 من ادلنقوؿ غًن ىو كادلقيس ،مطردا فرعا يكوف كقد األصل ىو فادلقيس عليو (2)((اإلسناد ىي اجلامعة كالعلة
 إىل عليو ادلقيس من ينسحب ما ىو ك كاحلكم ،عليو كادلقيس ادلقيس بٌن اجلامع األمر ىي كالعلة ،العرب كالـ

 .3 ادلقيس
 القياس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                                                 

 اجلامعة حكم          العلة     "مقيس" فرع           "عليو مقيس" أصل
 

 أنواع القياس:
كآخرعلػػػا القيػػػاس  ،: أكذلمػػػا القيػػػاس اللغػػػوم كيسػػػمى القيػػػاس التطبيقػػػي أك القيػػػاس االسػػػتعمايلللقيػػػاس نوعػػػاف

كىػو كسػيلة كسػب اللغػة يف  ،النحوم كيسمى قياس األحكاـ ؛ أما القياس اللغوم فهو تطبيػق للنحػو كلػيس ضلػوان 
الطفولة، كىو ما يطبقو رلمع اللغة العربيػة اليػـو كمػا مػر. أمػا القيػاس النحػوم فهػو مػا يقػـو بػو الباحػ، مػن محػل 

أكؿ مػن مػد القيػاس" ىػو علمهػم ادلػؤرخٌن إىل كصػف احلضػرمي بأنػو "كلعل الػذم دعػا  ،غًن ادلنقوؿ على ادلنقوؿ
 -رضػي اهلل عنػو  -االنتحػاء" التطبيقػي الػذم رمسػو علػي بػن أيب طالػب أف احلضرمي قد حوؿ النحػو مػن طػابع "

                                 
 .36 - 35ص  ،ـ1997 ،1ط ،دار الكتب العلمية بًنكت ،تح الشيخ أمحد صقر ،الصاحيب يف فقو اللغة ،ابن فارس (1)
 . 108ص ،ـ1994 ،مديرية الكتب كادلطبوعات اجلامعية ،يف أصوؿ النحو ،سعيد األفغاين (2)
 .58ص  ،انظر: األصوؿ (3)



 
 

                                        2222 يناير( 1العدد ) (6)المجلد                                                                    مجلة المنتدى األكاديمي             
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إىل الطػػابع النظػػرم الػػذم يتسػػم بقيػػاس حكػػم غػػًن مسػػموع علػػى احلكػػم  ،بقولػػو : "أنػػح " ىػػذا النحػػو
 .(1)ادلسموع الذم يف معناه

 المطلب الثاني: في المدرسة البغدادية وذكر أهم روادها

 المحور األول: نبذة تاريخية 
كقيػػل معنػػاه " أعطػػين البسػػتاف " كىػػو  ،عطيػػة اهلل ك ىبتػػو ،كمعنػػاه ،بغػػداد، أعجمػػي ك ىػػو فارسػػي معػػرباسػػم 

 -كينكػػر ىػػذا البصػػريوف لوقػػوع ادلعجمػػة بعػػد ادلهملػػة  –بغػػداذ بغػػداد كبغػػداف ك  ،سػػن "بػػغ داد" كفيػػو سػػت لغػػات
 (2)كقيل يف اسم بغداد غًن ذلك. ،كمغداد كتسمى مدينة السالـ أيضا ؛ ألف دجلة يقاؿ ذلا كادم السالـ

ككػػاف يرحػػل إليهػػا  ،كانػػت بغػػداد حضػػرة اخلالفػػة العباسػػية كىػػي السػػوؽ الػػيت كانػػت يػػركج فيهػػا العلػػم كاألدب
ٕنازجػػػت  ،كالطوابػػػع ،كألػػػواف سلتلفػػػة مػػػن الفنػػػوف ،كػػػل ػلمػػػل ذلػػػا طػػػابع بلػػػده اخلػػػاص  ،العلمػػػاء مػػػن األقطػػػار كافػػػة

، ككػػل ذلػػك لعراقػػة ىػػذه ادلدينػػة كمكانتهػػا بػػٌن األمصػػار (3)البغداديػػة كأضػػيفت ذلػػا ألػػواف جديػػد مطبوعػػة باللمسػػة
بناىػا علػى شػكل دائػرة كصػفها اجلػاحظ  ،سنة مخس كأربعٌن كمائػة (4)العربية . فقد بىن ادلدينة أبو جعفر ادلنصور

ر قػػػط أرفػػػع فلػػػم أ ،كبلػػػد الػػػرـك كالشػػػامات كغًنىػػػا  ،ادلػػػذكورة باإلتقػػػاف كاألحكػػػاـ ،فقػػػاؿ: قػػػد رأيػػػت ادلػػػدف الِعظَػػػاـ
ػػػا أظلػػػا صػػػبت صػػػبا يف قالػػػب كأنشػػػد ك  ،كال أحكػػػم سػػػورنا، كفصػػػيالن مػػػن مدينػػػة ادلنصػػػور ،كال أجػػػود اسػػػتدارة ،مسكن
   :(5)يقوؿ

 يا حبذا بغداد من بلد           يا ليتين أكطنت بغدادا      

 مل تر عيين مثلها بلدة          طيبة صدران كإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادان       

 إف ردين اهلل إىل أىلها          لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أتزكد للنول زادا        

 

                                 
، انظر: مطًن بن حسن ادلالكي، موقف علم اللغة احلدي، من أصوؿ النحو العريب ، رسالة ماجستًن، اشراؼ، أ. د . سليماف بن إبراىيم العايد (1)

 .65 – 64جامعة أـ القرل، ص
 . 1/456دار الفكر العريب بًنكت،  ،معجم البلداف ،انطر باقوت احلموم (2)
 .93اريخ النحو العريب، صمن ت ،انظر: سعيد األفغاين (3)
 .4/117ق. االعالـ 158عبداهلل بن زلمد بن علي بن العباس، أبو جعفر، ادلنصور، ثاين خلفاء بين عباس، ت  (4)
 .314، 286ـ، ص 1996انظر: أبو عبداهلل أمحد بن زلمد ابن الفقيو، البلداف ، تح يوسف اذلادم، دار عامل الكتب، بًنكت،  (5)



 محمد هدية سالم الرزيني   محمد مفتاح محمد شويخة            دليال السماع والقياس وأثرهما في المدرسة البغدادية          
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 المحور الثاني: نشأة المدرسة البغدادية 
 كدلػػػػػػػػا أخػػػػػػػػذ أبػػػػػػػػو جعفػػػػػػػػر  ،كنشػػػػػػػػأ يف أحضػػػػػػػػاف أكائػػػػػػػػل علمائهػػػػػػػػا ،يف البصػػػػػػػػرة -كمػػػػػػػػا مػػػػػػػػر   -بػػػػػػػػدأ النحػػػػػػػػو 

 فأخػػػػػذ عنػػػػػو الكسػػػػػائي  ،ىػػػػػذا العلػػػػػم كعػػػػػاد بػػػػػو مػػػػػن الكوفػػػػػة صػػػػػار يعلمػػػػػو (2)عػػػػػن عيسػػػػػی بػػػػػن عمػػػػػر (1)الرؤاسػػػػػي
فهمػا مػن رسػم  ،(3)كهبما نشأ ادلذىب الكويف كظهرت معامل ىذا ادلذىب جلية على يد الكسائي كتلميذه الفػراء

 كبػػػػدأت ادلنافسػػػػة  ،، مث مػػػػا لبػػػػ، أف اشػػػػتد أزر ىػػػػذا ادلػػػػذىب(4)صػػػػورة النحػػػػو الكػػػػويف، ككضػػػػعا أسسػػػػو كأصػػػػولو
ككػػل ذلػػك مػػن  ،كعقػػدت النػػدكات كاحللقػػات ،ككثػػر اخلػػالؼ، كظهػػرت ادلنػػاظرات كادلؤلفػػات ،ادلدرسػػتٌنبػػٌن ركاد 

  ،شػػػػػأنو أف يػػػػػدفع بعجلػػػػػة ىػػػػػذا العلػػػػػم إىل األمػػػػػاـ حػػػػػال إهنػػػػػم كػػػػػادكا مل يرتكػػػػػوا مسػػػػػألة يف اللغػػػػػة إال تكلمػػػػػوا فيهػػػػػا
 فاسػػػػػتقرؤكا  ،ظفػػػػػر بشػػػػػرفوكذلػػػػػك دلػػػػػا كػػػػػاف مػػػػػن االشػػػػػرتاؾ بػػػػػٌن البلػػػػػدين يف النهػػػػػوض هبػػػػػذا الفػػػػػن كادلنافسػػػػػة يف ال

 كأعملػػػػػوا الفكػػػػػر يف اسػػػػػتخراج القواعػػػػػد . كدلػػػػػا صػػػػػار أمػػػػػر البصػػػػػريٌن إىل زلمػػػػػد  ،كادلػػػػػأثور عػػػػػنهم ،كػػػػػالـ العػػػػػرب
كالكػػوفيٌن إىل أيب العبػػاس ثعلػػب ))كبعػػد أف توطػػدت أقػػدامهما يف بغػػداد منتصػػف القػػرف الثالػػ،  ،بػػن يزيػػد ادلػػربد

 ،َمػػػْرأنل مػػػن العلمػػػاء الػػػذين تنوعػػػت اختيػػػاراهتم مػػػن مؤيػػػد بصػػػرم فصػػػارا يتنػػػاظراف ّنػػػذىبيهما علػػػى ،(5)اذلجػػػرم((
 كظػػػػل احلػػػػاؿ علػػػػى حالػػػػو حػػػػال أكاخػػػػر القػػػػرف الثالػػػػ، اذلجػػػػرم  ،كثالػػػػ، قػػػػد خلػػػػط بػػػػٌن ادلػػػػذىبٌن ،كآخػػػػر كػػػػويف

 كتبيػػػػػٌن الشػػػػػواىد كاألقيسػػػػػة كمػػػػػا فيهػػػػػا مػػػػػن صػػػػػحة  ،كالعلمػػػػػاء يعرضػػػػػوف ادلػػػػػذىبٌن علػػػػػى بسػػػػػاط البحػػػػػ، كالنقػػػػػد
 كمػػػػػع ذلػػػػػك مل يػػػػػزؿ فػػػػػيهم مػػػػػن ؽليػػػػػل إىل مػػػػػذىب دكف  ،االختيػػػػػار علػػػػػى أسػػػػػاس سػػػػػليمأك ضػػػػػعف حػػػػػال يكػػػػػوف 

  (6)ك ))أعلهػػػم ابػػػن کيسػػػاف ،آخػػػر، فكػػػاف أكؿ ىػػػؤالء ادلختػػػارين ؽلثلػػػوف ادلػػػذىب البغػػػدادم أك ادلدرسػػػة البغداديػػػة
 
 

 2))(( (1)كابن اخلياط(7)كابن شقًن

                                 
أكؿ من كضع كتابا يف النحو من أىل الكوفة من تصانيفو: معاين  ،لقب بالركاسي لكرب رأسو ،أبو جعفر ،الركاسي ،زلمد بن أيب سارة الكويف (1)

 .1/82بغية الوعاة  271/1ق انظر: األعالـ 187ت  ،الوقف كاالبتداء ،القرآف
 ،من تصانيفو: اجلامع ،قرأ عليو سيبويو كاخلليل اكبن العالء ،ىذب النحو كرتبوكأكؿ من  ،من أئمة اللغة ،أبو سليماف ،عيسی بن عمر الثقفي (2)

 .62فهرست بن الندمي ص  237/2بغية الوعاة 106/5ق . انظر: األعالـ  149ت  ،ك قد احرتؽ أكثرىا ،يف النحو ،كاإلكماؿ
مشكل  ،كتاب اللغات  ،من تصانيفو . معاين القرآف ،ضلوم كويف ك عامل باللغة كاألدب ،ادلعركؼ بالفراء ،أبو زكريا ،ػليي بن زياد بن عبد اهلل (3)

 .2/333بغية الوعاة  352/4األنساب للسمعاين 8/145ق. انظر:األعالـ207ت  ،اللغة
 .154ادلدارس النحوية ص ،انظر: شوقي ضيف (4)
 .170ص ،2ط  ،ارؼدار ادلع ،نشأة النحو كتاريخ أشهر النحاة ،الشيخ زلمد طنطاكم (5)
من تصانيفو : تلقيب القوايف  ،أخذ عن ادلربد كثعلب ،لغوم ضلوم من اىل بغداد ،ادلعركؼ بابن کيساف ،أبو احلسن ،زلمد بن أمحد بن إبراىيم (6)

 .3/57انباه الركاة  308/5. انظر: األعالـ ت ككده ،ادلختار يف علل النحو ،ادلهذب يف النحو ،كتلقيب حركاهتا
 317ت  ،ادلذكر كادلؤن، ،من تصانيفو سلتصر يف النحو ادلقصور كادلمدكد ،عامل بالنحو البغدادم ،أبو بكر بن شقًن ،أمحد بن حسن بن الفرج (7)
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0772  2710-4478 (enilnO)                                                0772 2710-446X (Print) 
 

مسائل من مذىب البصريٌن كبذلك ظهرت طائفة جديدة يف النحو تبين مذىبها على ترجيح 
ككاف عمل ىذه الطائفة منصبا على استقراء ما صح من القوانٌن النحوية دكف  ،كأخرل من مذىب الكوفيٌن

ليكوف بذلك مذىب جديد مؤلف من ادلذىبٌن مع كجود بعض الفركؽ القليلة كظهور  ،التمييز بٌن فريق كآخر
 .(3)م قياسا كمساعاقواعد مل تكن يف ادلذىبٌن تولدت ذلم من اجتهاداهت

 ومن هذه المسائل:
كحكى ادلربد عن البغدادية علمت أف : ))(4)قاؿ الرضي ،جواز عدـ الفصل بٌن أف ادلخففة كالفعل ادلتصرؼ -

 (5)بالرفع بال عوض كذلك شاذ(( ،ٔنرج

عليو :  قاؿ ابن ىشاـ بعد ذكر الشرط األكؿ صحة العطف ،جواز اتباع زلل ادلعطوؼ عليو مع عدـ أصالتو -
))الثاين أف يكوف ادلوضع ُنق األصالة فال غلوز ىذا ضارب زيدا كأخيو ؛ ألف الوصف ادلستويف لشركط 

 (6)العمل األصل إعمالو ال إضافتو اللتحاقو بالفعل كأجازه البغداديوف ٕنسكا بقولو:

 (7)فظل طهاة اللحم ما بٌن منضج *** صفيف شواء أك قدير معجل((

كذىب بعض البغداديٌن إىل أف كػلو ككيلو ككيسو منصوبة و كأختيها من مادهتا ))يف كػل تقدير عامل النصب -
  (8)بأفعاؿ من لفظها ((

 

                                                                                                  
 بغية الوعاة 110/1ق. انظر: األعالـ 317

 .246ادلدارس النحوية، ص (1)
 .246ادلدارس النحوية، ص (2)
 .185انظر: نشأة النحو كتاريخ أشهر النحاة ص  (3)
ىػ(:عامل بالعربية من أىل أسرتباذ )من أعماؿ طربستاف (اشتهر بكتابيو )الوافية يف 684م الدين) تصل ،زلمد بن احلسن الرضي األسرتاباذم (4)

 .1/12للبغدادم ،كخػػػػػػػػػػزانة األدب ،6/86الـ كشرح مقدمة ابن احلاجب ادلسماة بالشافية يف علم الصرؼ . األع ،شرح الكافية البن احلاجب
 .4/34،ـ 1978ط  ،الرضی االسرتابادم شرح الرضى على الكافية (5)
 ،لساف العرب مادة صفف 82مغين اللبيب رقم ك 836، شرح األمشوين الشاىد رقم 22البيت من الطويل كىو ألمرئ القيس يف ديوانو ص  (6)

فكثر الطهي بٌن شواء كطبخ  ،ادلعىن : كاف اخلصب كثًنا كالصيد كافرا، القدير: ما طبخ بالقدر ،الشبيو الصفيف: ادلصفوؼ -اللغة  طها
 الشاىد فيو: عطف "قدير" باجلر على صفيف ادلنصوب.، بالقدكر

 .2/138ـ 2009القاىرة،  ،دار الطالئع ،تح زلمد زلي الدين عبد احلميد ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشاـ األنصارم (7)
 .1/500،ـ 2000 1ط  ،دار الكتب العلمية بًنكت ،شرح التصريح على التوضيح ،الشيخ خالد األزىرم (8)
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قاؿ الرضي: ))كحكى أبو علي عن البغداديٌن  ،جواز بناء اسم )ال( مع ارتباط الظرؼ كاجلار بو -
من  (1)أهنم غليزكف كوف الظرؼ كاجلار كاجملركر يف ضلو "ال أمر بادلعركؼ ك }ال عاصم اليـو من أمر اهلل {

 .(2)صلة ادلنفي ادلبين((

 ،كاستمر ىذا ادلذىب يف قوتو كعنفوانو إىل أف ))تضعضع شأف اخلالفة العباسية بغلبة البويهية عليها
فكلما انتثر مجعهم  ،كما ادلذىب البغدادم إال مذىب العلماء يف بغداد ،فحينذاؾ ٕنزؽ الشمل كتفرؽ العلماء

انفرط عقده... ككاف على سبيل التقريب بعد منتصف القرف الرابع اذلجرم ... كيرل العلماء أف انفراط عقد 
  (3)ادلذىب البغدادم يعد حدا فاصال بٌن ادلتقدمٌن كادلتأخرين((

 ،كنزعتو اليت اكتسبها يف أكج کمالو ،كادلقصود بانفراط عقد ادلذىب ىو فقد ادلذىب لقوتو اليت كاف عليها
كال يقصد باالنفراط ضياع ادلذىب ؛ ألف ادلذىب باؽ ما بقي ىذا العلم ؛ ألف العلم ال يفقد بل يفقد الرجاؿ 

كمل يضع شيء من النحو العريب بصريو  ،ندثر كضاعكإال ا ،" العلماء " فإف ىم كرّثوا جهدىم دلن ىو أىلو صانو
 .(4)بل ىو باؽ ؛ ألف اهلل جعلو حرزا حلفظ كتابو الكرمي ،ككوفيو كبغدادية كغًن ذلك

 المحور الثالث : ذكر بعض رواد المذهب البغدادي وبيان رأيهم في السماع والقياس . 
عن ضالة ىذا البح، عندىم،  -ّنشيئة اهلل  -سنذكر ىنا بعضا من علماء ادلذىب البغدادية، كسنبح، 

 ،كسنكتفي ىنا بأشهر اثنٌن منهم كعلا: أبو الربكات األنبارم ،أال كىي السماع كالقياس يف ادلدرسة البغدادية
 كابن جين.

 أبو البركات األنباري: -
ى دراستو لعل كتاب اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ الذم عقده يف ادلذىبٌن البصرم كالكويف خًن دليل عل

للمذىبٌن، مث إف آراءه اليت أكردىا على كل مسألة من مسائل ىذا الكتاب ىي ما ؽلثل رأم ادلذىب البغدادم 
عند األنبارم .فهو يقوؿ يف مقدمة اإلنصاؼ: ))كذكرت من مذىيب كل فريق ما اعتمد عليو أىل التحقيق 

البصرة على سبيل اإلنصاؼ، ال التعصب  كاعتمدت يف النصرة على ما أذىب إليو من مذاىب أىل الكوفة أك
 (5)كاالسراؼ ... ((

أما عن رأيو يف السماع كالقياس النحوم فهو يقوؿ: )) أعلم أف إنكار القياس يف النحو ال يتحقق ؛ ألف  
فمن أنكر القياس  ،النحو كلو قياس، كذلذا قيل يف حد النحو: علم بادلقاييس ادلستنبطة من استقراء كالـ العرب
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 (2)كحد القياس عنده ))محل غًن ادلنقوؿ على ادلنقوؿ إذا كاف يف معناه(( (1)أنكر النحو(( فقد

كنصب دلن يقوؿ بضد ىذا ادلفهـو ػػػ كىو السماع ػػ  ،فقد جعل األنبارم القياس أصال من أصوؿ النحو
حل شبو تورد على "يف  كباب " باب "الرد على من أنكر القياسالكتابات كعقد لو األبواب كالفصوؿ كما يف

 (3)القياس"
بل القياس عنده ال يكوف إال على ادلسموع ادلطرد  ،كلكن ابن األنبارم ال يرل بالقياس على ادلنقوؿ الشاذ

أما الشاذ ادلخالف لألصل ال غلوز القياس عليو ؛ ألف ذلك يعد فسادنا للغة ))إظلا يصح القياس النحوم  ،فقط
كمن مث ال غليز األنبارم القياس على الشاذ أك  ،ة اليت تصلح للقياس عليهاعلػػػى ما كثر من النصوص ادلنقول

كدلا ،(4)النادر أك القليل ؛ ألف ذلك يؤدم إىل اضطراب ادلقاييس كالقواعد شلا يبطل صناعة اإلعراب بأسرىا((
ذكرىا يف اإلنصاؼ  ذكر الكوفيوف أبياتا استشهدكا هبا يف مسألة " ىل غلوز توكيد النكرة توكيدا معنويا " اليت

 رد عليهم بقولو: 
))مث لو قدرنا أف ىذه األبيات اليت ذكركىا كلها صحيحة عن العرب كأف الركاية ما ادعوه دلا كاف فيها 
حجة؛ كذلك لشذكذىا كقلتها يف باهبا، إذ لو اطردنا القياس يف كل ما جاء شاذا سلالفا لألصوؿ كالقياس 

  (5)كذلك ال غلوز(( ،بأسرىاكجعلناه أصال كذلك يفسد الصناعة 
؛ ألف جواب الشرط على اجلوار ذىب الكوفيوف إىل أنو رلزـكتكلم عن جاـز جواب الشرط قاؿ: ))كدلا 

 :(6)رلاكر لفعل الشرط فكاف زلموال عليو يف اجلـز كاحلمل على اجلوار كثًن يف كالمهم قاؿ الشاعر
 كتار زللوجكأظلا ضربت قداـ أعينها           قطنا ّنستحصل األ

: )كأف نسج العنكبوت ادلرمل ( (7)ككقوؿ اآلخر ،فكاف يقتضي أف يقاؿ "زللوجا" فخفضها على اجلوار 
يقتصر فيو  ،كىذا ليس بصحيح؛ ألف احلمل على اجلوار قليل ،ككقوذلم "جحر ضب خرب" كما أشبو ذلك

                                 
 .93دلع األدلة، ص  (1)
 .46 – 45اإلغراب يف جدؿ اإلعراب ، ص  (2)
 .105:95انظر: دلع األدلة ص  (3)
 .456ص  ،ـ 2006، 1ط ،دار السالـ ،أصوؿ النحو العريب يف فكر األنبارم ،د. زلمد سامل صاحل (4)
 .2/27 ،اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ (5)
 .390انظر اإلنصاؼ رقم  ،البيت من البسيط كىو لذم الرمة (6)

زللوج أم مندكؼ من حلج القطن ػللجو  ، ادلوصوؼمستحصد األكتار أم األكتار ادلستحصدة من إضافة الصفة إىل ،اللغة: القطن نبات معركؼ
 الشاىد فيو: خفض زللوج على اجلوار ككاف ينبغي أف يقوؿ زللوجا؛ ألنو صفة للقطن ادلنصوب. إذا ندفو.

 لساف العرب مادة عنكب.  ،391، اإلنصاؼ رقم 1/437انظر كتاب سيبويو ،البيت من الرجز ادلشطور كىو للعجاج (7)
 ادلنسوج. الشاىد فيو: خفض ادلرمل على اجلوار كزللو النصب صفة لنسج .اللغة : ادلرمل 
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 ( 1)على السماع كال يقاس عليو لقلتو((
 أبو الفتح عثمان بن جني -

أردنا معرفة رأم ابن جين يف أمر من أمور اللغة فما علينا إال الرجوع إىل موسوعتو اليت مساىا  إذا
"اخلصائص" فهي تعد ُنق موسوعة لغوية بكل ما ٓنملو الكلمة من معنی، تكلم فيها على شال فنوف العربية، 

تاب مل أزؿ على فارض قاؿ يف مقدمتو: ))ىذا ... ك ،كلغة كغًن ذلك ،كقراءات ،كصرؼ كأصوؿ ،من ضلو
احلاؿ كتقادـ الوقت مالحظا لو عاكفا عليو... كاعتقادم فيو أنو من أشرؼ ما صنف يف علم العربية يف طريق 
القياس كالنظر... كأمجعو لألدلة على ما أكدعتو ىذه اللغة الشريفة من خصائص احلكمة... كذلك أنا مل نر 

 2))((...رض لعمل أصوؿ النحو على مذىب أصوؿ الكالـ كالفقوأحدا من علماء البلدين ]البصرة كالكوفة[ تع

 .(3)يقوؿ عنو األستاذ سعيد األفغاين: ))أما إذا كصلنا إىل ابن جين فقد تبوأنا ذركة القياس كفلسفتو((
ففي اخلصائص عقد ابن جين بابا مساه "باب يف مقاييس العربية" كذكر فيو أف مقاييس اللغة ضرباف لفظي  

  (4)كأكسعها القياس ادلعنوم، كالقياس اللفظي ال ؼللو أف يرجع فيو إىل القياس ادلعنوم ،كمعنوم
إف ابن جين ال يرل فرقا بٌن ما مسع عن العرب كما قيس على ذلك قياسا فهو يرل أف ادلقيس من كالـ 

ما قيس على   العرب ىو من كالـ العرب حي، يقوؿ: ))كاعلم أف من قوة القياس عندىم اعتقاد النحويٌن أف
بل إف ابن جين يذىب بفكره الثاقب إىل أبعد من ذلك ؛ بأف  (5)((ـ العرب فهو عندىم من كالـ العربكال

جعل العرب قد امتنعت يف كالمها عن استعماؿ ما غلوز يف القياس )) کاستغنائهم بقوذلم ما أجود جوابو عن 
 كاد زيد قائما أك قياما ...   قوذلم ما أجوبو ... كکاستغنائهم بكاد زيد يقـو عن قوذلم

 :(6)قاؿ تأبط شرا
 فأبت إىل فهم كما كدت آئبا            ككم مثلها فارقتها كىي تصفر((

فقد قاؿ عن  ،كلعل شدة اضلياز ابن جين للقياس دكف السماع جعلتو يرد القراءة اليت خالفها القياس عنده
ـ: ))كاعلم أف الراء دلا ذلا من التكرار ال غلوز إدغامها فيما " بإدغاـ الراء يف الاليغفر لكم" (7)قراءة أيب عمرك

                                 
 ـ1995 ،دار اجليل بًنكت ،تح فخر الدين صاحل قباكة ،أسرار العربية ،األنبارم (1)
 .1/2،عامل الكتب بًنكت ،تح زلمد علي النجار ،اخلصائص ،أبو الفتح عثماف بن جين (2)
 . 91 يف أصوؿ النحو ص ،سعيد األفغاين (3)
 .1/110: ابن جين، اخلصائص، انظر (4)
 .1/114نفسو،  (5)
  118أكضح ادلسالك  ،231األمشوين رقم  ،317انظر : اإلنصاؼ رقم  ،البيت من الطويل كىو لتأبط شرا (6)

 تصفر تتأسف  ،اللغة : أئب اسم فاعل من آب يؤكب أم رجع
  كاد" امسا مفردا منصوبا كاألصل يف خربىا أف يكوف مجلة فعلية فعلها مضارعكما كدت آئبا" حي، جاء الشاعر ِنرب "  الشاىد فيو "

كمات بالكوفة سنة  ،كنشأ بالبصرة ،كلد ّنكة ،عامل باللغة كالنحو ،أحد القراء السبعة ،كيلقب أبوه بالعالء ،أبو عمر ،زباف بن عمار التميمي 7))
 .4/131إنباه الركاة  41/2ق . انظر األعالـ 154
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فأما قراءة أيب عمر  ،يليها من احلركؼ؛ ألف إدغامها يف غًنىا يسلبها ما فيها من الوفور بالتكرار
 إظلا ىو شيء ركاه القراء كال قوة ،ك غًن معركؼ عند أصحابنا ،"يغفر لكم" بإدغاـ الراء يف الالـ فمدفوع عندنا

 .(1)لو يف القياس((
كلعل سائال يسأؿ: إذا كاف القياس ىو مذىب ابن جين فهل يقيس على الشاذ كالقليل؟. كاحلقيقة أف ابن 

 قاؿ:  (2)استحوذ عليهم الشيطاف"راه عندما تكلم عن قولو تعاىل: "جين ال يقوؿ بالقياس على الشاذ. أال ت
مث إنك بعد  ،تنطق بلغتهم كتقتدم يف مجيع ذلك أمثلتهم ))فهذا ليس بقياس لكنو البد من قبولو ألنك إظلا

...(( ،ال تقيس عليو غًنه  .(3)أال تراؾ ال تقوؿ يف استقاـ استقـو
     (4)ذكر ابن جين أف كالـ العرب من حي، الشذكذ كاالطراد أربعة أقساـ

 ضلو قاـ زيد . ،مطرد يف القياس كاالستعماؿ - 
 ماؿ، كذلك كما يف ماضي يذر كيدع .مطرد يف القياس شاذ يف االستع -
 ."استصوبت األمر" ك "ضلو قوذلم "أخوص الرم، ،مطرد يف االستعماؿ شاذ يف القياس -
 :(5)كقوؿ الشاعر  ،شاذ يف القياس كاالستعماؿ معا -

 لو زجل كأنو صوت حاد               إذا طلب الوسيقة أك زمًن
 
 
 
 
 

                                 
 .1/193ـ، 1985 ،1ط،دمشق ،دار القلم ،تح د. حسن ىنداكم ،سر صناعة اإلعراب ،ابو الفتح عثماف ابن جين (1)
 (.19من اآلية ) ،سورة اجملادلة (2)
 .1/119أبو الفتح بن جين، اخلصائص،  (3)
 .99-1/98انظر: نفسو،  (4)
. اللغة :  127/ 1اخلصائص  ،335اإلنصاؼ الشاىد رقم  ،مادة زجل، لساف العرب 30/1يف كتاب سيبويو ،. البيت من الوافر كىو للشماخ 5

 الوسيقة أنثى محار الوحش  ،الزمًن صوت ادلزمار ،احلادم الذم يتغىن اإلبل ،: الزجل صوت فيو حنٌن
 ادلعين : أراد أنو إذا طََلَب محار الوحش أنثاه لو صوت كصوت احلادم أك ادلزمار

كالوقف  ،فالوصل ٕنكينها كاكنا  كما يف " ذلو " أكؿ البيت ،هباء الكناية ليس على حد الوصل كال على حد الوقف الشاىد فيو . قولو " كأنو " أتى 
 بالسكوف فتقوؿ : كأنو .
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 الخاتمة
كمن اىتدل   ،كعلى آلو كصحبو ،كصالة ريب كسالمو على احلبيب ادلصطفى ،احلمد هلل الذم يسر كىدل

 هبديو إىل يـو الدين .
 كبعد... 

 ملخصة يف اآليت : ،ما تيسر مجعو عن مسألة السماع كالقياس عند البغداديٌن مت ُنمد اهلل كعونو ذكر
لتنػػػافس بينهػػػا كبػػػٌن ادلدرسػػػة كتطػػػور عنػػػدما حصػػػل ا ،كانػػػت نشػػػأة النحػػػو األكىل يف أحضػػػاف ادلدرسػػػة البصػػػرية  -

 الكوفية .
كػاد النحػو أف يكتمػل علػى أيػػدم ىػاتٌن ادلدرسػتٌن إال بعػض اآلراء الػيت تعػػد ّنثابػة تعلػيالت إضػافية ال قواعػػد   -

 أساسية.
 (1)يعترب السماع كالقياس من أىم أدلة النحو كؽلكن توضيح االستدالؿ هبما يف الشكل اآليت -

 االستدالؿ يف اللغة
 السماع

 ْنريد األصوؿ                       ْنريد األقيسة
 ك مقيسأشاذ ال يقاس عليو     مطرد يقاس عليو حكم           علة زلموؿ 

 األصوؿ أك االستصحاب عدكؿ                 رد الفرع أك ادلعدكؿ بو
ذلػك أمػر ال ػلػرص عليػػو توسػع الكوفيػوف يف القيػاس فػػإذا كػاف شػرط صػحة القيػػاس عنػد البصػريٌن الكثػرة فػػإف  -

 الكوفيوف 
 " كحدده العلماء بزماف كمكاف سلصوصٌن .النقلنبارم على السماع مصطلح "أطلق األ -
من أنكر القياس فقد أنكر النحو يف نظػر األنبػارم كمػا قػيس علػى كػالـ العػرب فهػو مػن كػالـ العػرب يف نظػر  -

 ابن جين. 
يف منهجهػا إىل مػنهج ادلدرسػة الكوفيػة مػن ادلدرسػة البصػرية، كجػل ادلدرسة البغدادية مدرسة قياس فهػي أقػرب  -

 ما أضاؼ ركادىا من تعليالت اعتمدكا فيها على القياس ال على السماع .
 ،الزسلشػػرم ،الزجػػاجي ،كابػػن کيسػػاف ،أىػػم ركاد ادلدرسػػة البغداديػػة ىػػم: أبػػو علػػي الفارسػػي كتلميػػذه ابػػن جػػين -

 ابن الشجرم. ،االسرتابادم الرضی ،ابن يعيش ،العكربم ،األنبارم
 فهو كيل ذلك كالقادر عليو ! ،كيف اخلتاـ أسأؿ اهلل النفع كاالنتفاع

  

                                 
 . 64ص،األصوؿ ،انظر: ٕناـ حساف (1)
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 المصادر والمراجع
 ـ1995 ،دار اجليل بًنكت ،تح فخر الدين صاحل قباكة  ،األنبارم ،ػ أسرار العربية

 ـ .2007 ،1ط ،القاىرة ،دار غريب ،على أبو ادلكاـر ،ػ أصوؿ التفكًن النحوم

 .،ـ 2006، 1ط ،دار السالـ ،زلمد سامل صاحل ،ػ أصوؿ النحو العريب يف فكر األنبارم

ىػ(، دار العلم 1396ا: خًن الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: ،ػ األعالـ
 ـ 2002أيار / مايو  -الطبعة: اخلامسة عشر  ،للمػػػػػػػػػػاليٌن

 ىػ(.911نحو، جالؿ الدين السيوطي )ت: ػ االقرتاح يف أصوؿ ال

 .ـ2009القاىرة ط  ،دار الطالئع ،تح زلمد زلي الدين عبد احلميد ،األنبارم ،ػ اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ

 .ـ1996، بًنكت، ػ البلداف، أبو عبداهلل أمحد بن زلمد ابن الفقيو، تح يوسف اذلادم، دار عامل الكتب

الكويت  -كاللغة، زلمد بن يعقوب الفًنكز آبادم، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي ػ البلغة يف تراجم أئمة النحو 
 الطبعة: األكىل. ،1407  -

تح: عبدالسالـ  ،ىػ(1093ت عبدالقادر بن عمر البغدادم ) ،ػ خزانة األدب كلب لباب لساف العرب
 ـ.4/1997 ،القاىرة ،مكتبة اخلاصلي ،ىاركف

 عامل الكتب بًنكت. ،تح زلمد علي النجار ،أبو الفتح عثماف بن جين ،ػ اخلصائص

 ـ.1997 ،1ط ،دار الكتب العلمية بًنكت ،تح الشيخ أمحد صقر ،ابن فارس ،ػ الصاحيب يف فقو اللغة

 ،دار الوفػػػػاء ،مراجعػػػػة: د. عبػػػػدة الراجحػػػػي ،ناديػػػػة رمضػػػػاف النجػػػػار ،ػػػػػ اللغػػػػة كأنظمتهػػػػا بػػػػٌن القػػػػدماء كاحملػػػػدثٌن
 رية.اإلسكند

 دار ادلعارؼ. ،ىػ(1426أمحد شوقي عبد السالـ ضيف الشهًن بشوقي ضيف )ادلتوىف:  ،ػ ادلدارس النحوية

 ،1ط ،تح فؤاد علي منصور ،بًنكت ،دار الكتب العلمية ،جالؿ الدين السيوطي ،ػ ادلزىر يف علـو اللغة العربية
 ـ. 1998

 رلمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاىرة. ،ىمكأمحد الزيات كغًن  ،إبراىيم مصطفى ،ػ ادلعجم الوسيط

 ػ ادلوسوعة العربية العادلية.
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ىػ( تح: أمحد األرناؤكط 764صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم )ت:  ،ػ الوايف بالوفيات
 .ـ2000بًنكت -دار إحياء الرتاث  ،كتركي مصطفى

ىػ( تح: أمحد األرناؤكط 764الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم )ت: صالح  ،الوايف بالوفياتػ 
 .ـ2000بًنكت -كتركي مصطفى  الناشر: دار إحياء الرتاث 

ىػ(، ادلكتبة 646مجاؿ الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي )ادلتوىف:  ،ػ إنباه الركاة على أنباه النحاة
 .ىػ 1424لطبعة: األكىل، العنصرية، بًنكت، ا

ىػ(، 911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي )ادلتوىف:  ،ػ بغية الوعاة يف طبقات اللغويٌن كالنحاة
 لبناف / صيدا. -تح: زلمد أبو الفضل إبراىيم؛ ادلكتبة العصرية 

 الزبيدم،  دار اذلداية. ،ػ تاج العركس من جواىر القاموس

ط  ،كزلمد أمحد القاسم ،: د. أمحد سليم احلمصياالقرتاح يف أصوؿ النحو، تح ،السيوطيػ جالؿ الدين 
 ـ.1988

أكادؽلية الدراسات  ،تح د. زلمد دركيش ،زلمد بن عالف الصديقي ادلكي ،ػ داعي الفالح دلخبآت االقرتاح
 ـ.2009 ،1ط ،مصراتة ،العليا

 .ػ ديواف جرير

 ـ.1985 ،1ط ،دمشق ،دار القلم ،تح د. حسن ىنداكم ،ف ابن جينأبو الفتح عثما ،ػ سر صناعة اإلعراب

ىػ(، دار 748مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثماف بن قَاؽْلاز الذىيب )ادلتوىف:  ،ػ سًن أعالـ النبالء
 .ـ2006-ىػ1427الطبعة:  ،القاىرة -احلدي،

 ـ.2000 1ط  ،كتب العلمية بًنكتدار ال ،الشيخ خالد األزىرم ،ػ شرح التصريح على التوضيح

 ـ.1978ط  الرضی االسرتابادم ،ػ شرح الرضى على الكافية

ىػ ( تح :زلمد أبو الفضل إبراىيم /  379ػ طبقات النحويٌن كاللغويٌن : أبوبكر زلمد بن احلسن الزبيدم )ت 
 ـ.1/1954مصر /ط : 

 ـ.1996 ،ادلكتبة األكادؽلية  ،عفاؼ حسانٌن ،ػ يف أدلة النحو

 ـ.1994 ،مديرية الكتب كادلطبوعات اجلامعية ،سعيد األفغاين ،ػ يف أصوؿ النحو
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 أبو عبد اهلل زلمد بن الطيب الفاسي. ،ػ فيض نشر االنشراح من طي ركض االقرتاح

 در.دار صا ،ابن منظور ،ػ لساف العرب

 دار الفكر العريب بًنكت.  ،ياقوت احلموم ،ػ معجم البلداف

 ،دار الطالئع ،تح زلمد زلي الدين عبد احلميد ،ابن ىشاـ األنصارم ،ػ مغين اللبيب عن كتب األعاريب
 ـ.2009القاىرة، 

 ـ.1979 ،بًنكت ،دار الفكر ،تح عبد السالـ ىاركف ،ابن فارس ،ػ مقاييس اللغة

 سعيد األفغاين. ،العريب ػ من تاريخ النحو

 إلميل يعقوب. ،ػ موسوعة علـو اللغة

شراؼ، أ. د . إػ موقف علم اللغة احلدي، من أصوؿ النحو العريب، رسالة ماجستًن، مطًن بن حسن ادلالكي،  
 سليماف بن إبراىيم العايد، جامعة أـ القرل.

 باء يف طبقات األدباء.ػ نزىة األلَباء يف طبقات األدباء أبو بكر األنبارم نزىة األل

 ػ نشأة النحو كتاريخ أشهر النحاة، للشيخ الطنطاكم.

ىػ(، تح: إحساف 681أبو العباس مشس الدين أمحد ابن خلكاف )ادلتوىف:  ،ػ كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف
 .1900 1بًنكت، الطبعة: –عباس، دار صادر 
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The two evidence of hearing and measurement and 
their impact on the Baghdad school 

 
* Mohammed Miftah Mohammed Showakha 
** Mohammed Hadya Salim Al-Razini 
Abstract :  
Hearing and measurement at the Baghadis can be summed up as follows : 
 The emergence of grammar was in the arms of the Bisra School , and was 

developed  when the completion was happened between the Kufis and 
the Bisra School. 

 The grammar was about to be completed at the hands of these two 
schools, except some opinions which were considered as an additional 
amendments  and not as basic rules  . 

 The hearing and measurement were considered as the most important 
rules in the grammar and the explanation could be shown as follows :  

Indication with the language 
The hearing  

Extraction of origins 
Not odd can be     Odd not to be 

Measured up not     Measured upon 
Reason , carried 

Or measured 
Returning the branch 
Back or balanced with 

 The Kufic enlarged the measurement, if it was a condition of correction 
at the most Bisrayins , that was not a matter for the kufis to  care of . 

 The  Anbari described "the hearing" term as a transporting , and the 
scientists fixed it at a specified time place . 

 These who refused the measurement, were refused the grammar in the 
point view of the anbari, and what was measured upon the language of 
the Arabs, it was the Arabs tongue according to Ibin Gini  

 The Baghdadi school was a school of measurement, it was very near in its 
system to the kufi school more than to the Bisra school, most of the 
supporters of the Baghdadi school added expressions , they  depended 
upon the measurement and not to the hearing . 

 The most important of the Baghdadi school where : Abu Ali Al Farrsi and 
his student Ibin Gini , Ibin Kisan, Alzagagi , Alzamkhshari , Alanbari , 
Alkoabari, Ibin Yaa-ish, Al-Rida Al-Istrabadi and Ibin Al-Shgari .  
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