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 ."أصول النحو" في مقياس درس
 .تخّصص لسانّيات عاّمة- السنة الثانية ليسانس

 السماع والنقل :العنوان
                 

 دليٌل أصميّّ أساسيّّ من أدّلة النحو التي قام عمييا عمُم النحو وأصوُلو باتّفاٍق، إذ لم ينكْره السماع  
أحٌد؛ وىو أّوُليا وأقواىا؛ ألّنو ال يحتاج إلى غيره من األدّلة، وتحتاج إليو جميُعيا، فكمُّيا مرتبطٌة بو، 

وقد يّتسُع مفيوُم السماع ووظيفُتو إلى مصطمحاٍت أخرى يشمُميا . والمفتقُر إلى الشيء كالفرع عنو
وىو ىنا النظر والمالحظة والتتّبع - فااستقرااُء أو تقترُب منو كثيًرا كاالستقراء والرواية والنقل؛ 

ال يتّم إاّل بعد جمِع المغِة من مصادرىا، والسماُع أّوُل ىذه المصادِر ووسيمُتيا، وقواعُد - والدراسة
.  ىي مسموعات كّل جيٍل من العمماء ومروّياتيمالروايةو. النحو وأحكاُمو ناتجٌة عن ىذا االستقراء

إلى النحاة والمغوّيين  (المروّيات والمسموعات) فيو الوسيمة التي وصمت بيا المغةالنقلُء وأّما 
 (. 142ينظر حسن خميس الممخ، نظرّية األصل والفرع في النحو العربي، ص)لدراستيا، والناقل سامٌع بالطبع

 :تعريف السماع -1
 :(ه577تـ )عند ابن األنباري أبي البركات - أ

النقل ىو الكالم العربّي الفصيُح المنقوُل »:وعّرفو بقولو" النقل"   اختار ابن األنباري مصطمح 
فخرج بمفظ الكثرة ما ُسمع عن بعض العرب . «بالنقل الصحيح الخارِج عن حّد القّمة إلى حّد الكثرة
، ونصب (لعلّ )، والجّر بـ (لم)، والنصب بـ (لن)المولَّدين، وما شّذ من كالميم من قبيل الجزم بـ 

ينظر حسن خميس الممخ، نظرّية األصل والفرع ).، وغير ذلك مّما خرج عن حّد الكثرة(لعلّ )و (ليتَ )جزأْي 
 (143في النحو العربي، ص

 :(ه911تـ )عند السيوطي - ب
وأعني بو ما ثبت في كالم َمن يوَثق بفصاحتو، ككالم ا تعالى، وىو القرآن، وكالم : السماع»   

، وكالم العرب قبل بعثتو، وفي زمنو، وبعده، إلى أن فسدت األلسنة بكثرة المولَّدين، نظًما ملسو هيلع هللا ىلصنبّيو 
السيوطي، كتاب االقتراح، )«ونثًرا، عن مسمٍم أو كافٍر، فيذه ثالثُة أنواٍع ال بّد في كلٍّ منيا من الثبوت

 (.36ص
 :(ه1096تـ )عند يحيى الشاوي الجزائري- ج
... ملسو هيلع هللا ىلصحيث ُتُحقَّْق أّنو كالُمو - والمراد بو الكالُم الذي اتُِّفق عمى فصاحتو، ككالم ا، ونبّيو»   

 .(79يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة في عمم أصول النحو العربي، ص)«...وكالُم العرب الموثوِق بعربّيتيم
   ُعرف البصرّيون بحرصيم الشديد وصرامتيم وتحّرييم في أخذ المغة وقبوليا، فمم يعتمدوا إاّل لغَة 

أّما الكوفّيون فقد . َمن تواترت األخباُر بفصاحتو وسالمة لغتو من الشوائب بمخالطة األعاجم
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اشتيروا بالتوّسع في أمر السماع عن كّل العرب ونقل كّل ما وصل إلييم حتى ُعرفت مدرسُتيم 
اتّفقوا عمى أّن البصرّيين أصحُّ قياًسا ألّنيم »:128السيوطي ص" اقتراح"جاء في . بمدرسة السماع

 الكوفّيون »:وفيو أيًضا. «ال يمتفتون إلى كّل مسموٍع، وال يقيسون عمى الشاّذ، والكوفّيون أوسُع روايةً 
 .«لو سمعوا بيًتا واحًدا فيو جواُز شيٍء مخاِلٍف لألصول جعموه أصاًل وبّوبوا عميو بخالف البصرّيين

 :بعض رأي ابن جّني في السماع والنقل -2
 :تركُء أخذ المغة عن سّكان المدن والحواضر - أ

عّمُة امتناع : ترُك األخذ عن أىل الَمَدر كما ُأِخذ عن أىل الَوَبر»:   قال ابن جّني في الخصائص
ذلك ما عرَض لمغات الحاضرِة وأىل المدر من االختالل والفساد والخطل، ولو ُعِمم أّن أىل مدينٍة 
باقون عمى فصاحتيم ولم يعترْض شيٌء من الفساد لمغتيم َلوجب األخُذ عنيم، كما ُيؤخذ عن أىل 

وكذلك لو فشا في أىل الوبر ما شاع في أىل المدر من اضطراب األلسنة وَخباِليا وانتقاص . الوبر
 (311ابن جّني، الخصائص، ص).«عادة الفصاحة وانتشارىا َلوجب رفُض لغتيا وترُك تمّقي ما يرُد عنيا

 : بعض شروطه في السماع - ب
 .النقل يكون عن العرب الفصحاء مشافيًة أو بواسطة رواٍة ونَقمٍة صادقين ثقاتٍ  -
ذا انتقل لغة فاسدٍة لم  - العربّي الفصيُح إذا انتقل إلى لغٍة أخرى فصيحٍة وجب األخُذ بيا، وا 

 .ُيؤخْذ بيا
قال ابن . كّل ما ورَد عن ظنيٍن أو مّتَيٍم أو َمن لم ُتعَرف لو فصاحٌة ُيردُّ وال ُيقَبل -

سماًعا من الرواة الثقات ذوي الصدق واألمانة، وُيتّقى -  أي المغة–وتؤَخذُ »:فارس
":   المُّمع"وقال ابن األنباري في . (64أحمد بن فارس، الصاحبي في فقو المغة، ص).«المظنون

 ُيشتَرط أن يكون ناقُل المغة عداًل رجاًل كان أو امرأًة حرِّا كان أو عبًدا كما ُيشترط في »
ن لم  نقل الحديث، ألّن بيا معرفَة تفسيِره وتأويمو، فاشُترط في نقميا ما اشُترط في نقمو، وا 

 (138ص/1السيوطي، المزىر في عموم المغة وأنواعيا، ج).«...تكن في الفضيمة من شكمو
 : (السماع)تقسيم النقل -3

تواتٍر :  اعمم أّن النقل ينقسم إلى قسمين»:عن ابن األنباري قولو" المزىر"   نقل السيوطي في 
وآحاد؛ فأّما التواتُر فمغُة القرآن وما تواتَر من السّنة وكالم العرب، وىذا القسُم دليٌل قطعيّّ من أدّلة 

، أّما اآلحاُد فما تفّرَد بنقمو بعُض أىل المغة، ولم يوجْد فيو شرُط التواتر، وىو دليٌل مأخوٌذ ...النحو
، واعمم أّن أكثَر العمماء ذىبوا إلى أّن شرط التواتِر أن يبمغ عدُد النَقمة إلى حدٍّ ال يجوز عمى ...بو

ومثال اآلحاد رجٌل . السماء واألرض والحر والبرد: مثال المتواتر ألفاظ. «مثميم االتّفاُق عمى الكذب
، الصنتيت أي الصنديد (انفرد بيما أبو زيد األنصاري)ثطّّ أي خفيف المحية والمنشبة أي المال 

انظر السيوطي، المزىر، )(انفرد بيا الخميل)، الرّت وىو ذكر الخنزير(انفرد بيا يونس بن حبيب)
 (129و113ص/1ج
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 :مصادر السماع -4
   تقّدم في تعريف السماع ذكُر مصادِره، وىي القرآن الكريم بقراءاتو المشيورة، والحديث النبوّي 

وىذه المصادر ىي الشواىد . الشريف عمى اختالف النحوّيين حولو، وكالم العرب شعًرا ونثًرا
 .النحوّية التي اعتمدىا النحوّيون في تقعيد القواعد واستنباط األحكام

، المنقوُل إلينا نقاًل ملسو هيلع هللا ىلص ىو كالُم ا تعالى، الوْحُي المنزَُّل عمى النبّي محّمٍد :القرآن الكريم-   أ
متواتًرا، وىو أفصُح كالٍم وأبمُغو، أعرُب وأقوى في الحّجة من الشعر، وقد أجمعوا أّن الكممة إذا 

وردت في القرآن فيي أفصح مّما في ورد في غيره، وال خالَف بين النحاة في األخذ بالشاىد القرآني 
 وما ُسمع من عميو السالمواالحتجاج بو بقراءاتو الصحيحة المختمفة في حدود ما نزل بو جبريل 

إّن اَ يأمُرك أن تقرأ ُأّمُتك القرآَن عمى سبعة »: ملسو هيلع هللا ىلصِلما جاء في الحديث المتواتِر من قولو . ملسو هيلع هللا ىلصالنبّي 
والحرُف ىنا ىو الوجُو والمفُظ الذي نزل بو . (رواه مسمم)«أحرف، فأّيما حرٍف قرأوا عميو فقد أصابوا

القرآن الكريم وُيقرأ بو توسيًعا وتيسيًرا عمى العرب الذين نزل بمغتيم بعد اليجرة ودخول القبائل 
إ القرآن والقراءاِت حقيقتان متغايرتان؛ فالقرآن »":البرىان"قال اإلمام الزركشي في . العربّية اإلسالم

.  « لمبيان واإلعجاز، والقراءاُت ىي اختالُف ألفاِظ الوحي المذكورملسو هيلع هللا ىلصىو الوحُي المنزَُّل عمى محّمد
 أّما القرآُن فكلُّ ما ورَد »":االقتراح"جاء في . (318ص/1بدر الدين الزركشي، البرىان في عموم القرآن، ج )

أّنو ُقرئ بو جاز االحتجاج بو في العربّية سواء كان متواتًرا أم آحاًدا أم شاذِّا، وقد أطَبَق الناس عمى 
عمى  (الم األمر)ومن َثّم احُتجَّ عمى جواز إدخال... االحتجاج بالقراءات الشاّذة في العربّية
، كما احُتجَّ عمى إدخاليا عمى (58يونس، )﴾فبذلك فمَتفرحوا﴿:المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة

واحُتّج عمى صّحة قول َمن . (12العنكبوت، )﴾وْلنحِمْل خطاياكم﴿: المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة
الزخرف، )﴾ووو اّلذي في السماا االٌه وفي األرِض االٌه ﴿:بما ُقرئ شاذِّا" الهٌ "أصمو " ا"إّن : قال
 بالجّر، عمى (1النساء، ) ﴾َتَساَالون به واألرحامِ  ﴿:وقد احَتّج ابن مالٍك بقراءة حمزة الزّيات. «(84

   ( بتصّرف37، 36السيوطي، االقتراح، ص).جواز العطف عمى الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ 
 :الحديث النبوّي الشريف- ب
 لم يستدلَّ النحاُة األقدمون بالحديث الشريف ولم يستشيدوا بو، لعدم ُوثوقيم أّن ذلك لفُظ   

 :، ولو وثقوا برلك لجرى َمجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد، وذلك لسببينملسو هيلع هللا ىلصالرسول

تجويُز العمماء روايَة الحديِث بالمعنى ولم يشترطوا المفظ، لتقادم الزمان وطوِلو، : أحدىما -
 .وعدم ضبط الحديث بالكتابة، واالّتكال في ذلك عمى الحفظ

كوُن كثيٍر من رواة الحديِث من غير العرب الُخمَّص الفصحاء، تعّمموا العربية : وثانييما -
 .بصناعة النحو فوقع المحن من أكثرىم عن غير عمم

 فُيستَدلُّ منو بما ثبت أّنو قالو عمى المفظ المروّي، ملسو هيلع هللا ىلص وأّما كالُمو»":االقتراح"   قال السيوطي في 
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وذلك نادٌر جدِّا، إّنما يوجد في األحاديث الِقصاِر عمى قّمٍة أيًضا، فإّن غالب األحاديِث مرويّّ 
بالمعنى، وقد تداولْتيا األعاجُم والمولَّدون قبل تدويِنيا، فَرَووىا بما أّدْت إليو عبارُتيم، فزادوا 

 (40السيوطي، االقتراح، ص)«...ونقصوا، وقّدموا وأّخروا، وأبدلوا ألفاًظا بألفاظٍ 
 :األحاديث التي يجوز ااحتجاج بىا في العربية عند مجمع المغة العربية بالقاورة

 .األحاديث المتواترة المشيورة -1
 .األحاديث التي تستعمل عباراُتيا في العبادات -2
 .األحاديث التي ُتعدُّ من جوامع الكمم -3
 . ورسائموملسو هيلع هللا ىلصُكُتب النبّي  -4
 . كان يخاطب كّل قوٍم بمغتيمملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث المروّية لبيان أّنو  -5
محمود سميمان ياقوت، مصادر التراث ). األحاديث المروّية من طرق متعّددة وألفاظيا واحدة -6

 (91النحوي، ص
 : كالم العرب- ج

وأشيُر .    ُيحتّج من كالم العرب بما ثبت عن فصحائيم الموثوِق بعروبتيم وعربّيتيم شعًرا ونثًرا
القبائل التي عنيم ُأخذ أكثر المغة ىم قيٌس وتميم وأسد ثّم ىذيل وبعُض كنانة وَطْيء، واعتبرت لغة 

 . قريش أجوَد وأفصح وأسيل وأبَين
براىيُم بن ىرمة (ه167ت)   ففي الشعر ُعدَّ بشار بن ُبرد توّفي )أّوَل الشعراء المولَّدين المحَدثين، وا 

وأّما نثُرىم فيتمّثل فيما ُنقل عن العرب . آخَر الشعراء الفصحاء (في النصف الثاني من القرن الثاني
الفصحاء من ُخطٍب ووصايا وحكٍم وأمثاٍل ونوادَر وغيِر ذلك من غير الشعر حتى نياية القرن 

 .   الرابع بالنسبة لمبدو ونياية القرن الثاني بالنسبة لسّكان الحواضر والمدن
 

    
 


