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امللخص :يعالج هذا البحث بابا من أبواب النحو العربي ،وسبل تيسيره ،متتبعا مسيرة التيسير منذ ثورة ابن مضاء القرطبي في القرن السادس
الهجري إلى الفترة الحديثة ،التي انبرى فيها مجموعة النحاة محاولين إعادة بناء النحو العربي وفق قواعد بسيطة وسليمة ،كان مهدي املخزومي
واحدا منهم ،غير أنه أنكر فضل ابن مضاء في الثورة على أصول النحو القديمة ،غير أن هذه الورقة تثبت تأثره بالدعوة املضائية ،خاصة في
نظريتي العامل والعلل.
الكلمات املفتاحية:ابن مضاء ،مهدي املخزومي ،تيسير النحو ،العلل ،العامل.
Abstract : This research surveys a part of Arabic grammar and how to facilitate it through going back to the time of Ibn
Moudaa El Kortobi during the 6 centery of legacy up until now . Many Arabs grammar using simple rules , such as
Mehdi El Makhzoumi despite of this denial to Ibn Moudaa's achievement concerning traditional Arabic grammar
consequently , the current research study aims to demonstrate that he has been influenced by Ibn Moudaa, basically by
his two theories and causes .
Keywords: : Ibn Moudaa , Mehdi El Makhzoumi , simplify the grammar , the ills , operator
Résumé : a présente recherche aborde un volet de la Grammaire arabe et la manière de la faciliter tout en remontant à
l'époque de Ibn Moudaa El Kortobi au 6 ème siècle de l'hégire jusqu' aujourd'hui.Plusieurs néologues arabes tel que
Mehdi El Makhzoumi ont tenté de réformé la Grammaire arabe selon des règles simples ,quoiqu'il ait nié le rôle de son
confère Ibn Moudaa en ce qui concerne sa réforme de la grammaire traditionnelle arabe.En sommes, la présente étude
sert à démontrer qu'il a été influencé par Ibn Moudaa notamment au niveau de ses deux théories de ....... et les causes.
Mots-Clés : Ibn Moudaa , Mehdi El Makhzoumi , Facilitation de la grammaire , maux , operateur .

أحرزت الحركة العلمية ببالد ألاندلس تقدما كبيرا في العلوم وآلاداب العربية على اختالفها ،بل
ّ
الزكية ،أين اجتمعت فيها مختلف ألاجناس
وصلت إلى مقارعة نظيرتها املشرقية ،بما حوته أرض ألاندلس
ّ
البشرية ،ما أنتج أفكارا نورانية ،ال زالت تلهج بذكرها إلانسانية ،فقد غطت شهرة ابن حزم (ت 654ه) على
علماء الظاهرية ،ودحضت فلسفة ابن رشد الحفيد (ت 595ه) الدعاوى الغزالية ،كما أبدعت ّ
مخيلة ابن
ّ
شهيد (ت 624ه) رسالة نقدية ،قلدها حكيم املعرة فكانت سرقة علمية ،دون أن ننس ى فلسفة ابن طفيل
(ت 585ه) وثورة ابن مضاء (ت  )592على الدراسات اللغوية ،التي أصبحت في وقتنا أساس التيسيرات
النحوية.
ََ
وسنعرض في هذا البحث لعل ٍم من علماء ألاندلس الذي استطاع أن يحدث ثورة في ميدان الدراساات
النحوية ،إنه ابن مضاء القرطبي الذي لم يجد في وقته من يأخذ بأفكاره ،حتى جااءت الفتارة الحديثاة ،ونفا
العاارب غبااار التخلااف عاان مااورو هم العل،ااي  ،فااكذا نهاام يكتشااون كنااوزا مااةمة ،تاانم عاان عقااول مبدعااة ،كااان
شوقي ضيف من بين علماء اللغة املحدثين الذين ّنقبوا عن هذا التراث ،فكذا به يعثر على كنز ثمين ،متمثل فاي
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كتااب ا ا ا الا ّ
ارد علاى النحااة ا ا ا البان مضااء ،فكاان هااذا الكتااب نبراساا لثلاة ماان اللغاويين املحادثين ،حااولوا تيسااير
قواعااد النحااو العربااي ،وماان بااين هاابالء الااذين انبااروا للعماال علااى تيسااير النحااو فااي الفتاارة املعاصاارة ،نجااد مهاادي
املخزومي العراقي تلميذ إبراهيم مصطفى ،الذي حاول تيسير النحو العربي وفق طرح جديد؛ وسنحاول في هذا
البحث إلاجابة عن ألاسئلة التالية:
ما مدى تأثير ابن مضاء في الطرح الذي جاء به مهدي املخزومي؟ وهل ِاعترف بتأثره بابن مضاء؟
التعريف بابن مضاء القرطبي:
هااو أحمااد باان عبااد الاارحمن باان محمااد باان سااعيد باان حريااث باان عاصاام باان مضاااء ،1ولااد ساانة 555ه
بقرطبة .شغل منصب قاض ي الجماعة بمراكش ،كما ألف ثالثة كتب هاي ال ّ
ارد علاى النحااة ،املشار فاي النحاو،
تنزيه القرآن ّ
عما ال يلياق بالبياان ،حفال التااريك الكتااب ألاول بينماا ضااع الثااني والثالاث .2تاوفي بكشابيلية سانة
592ه.3
عاااب اباان مضاااء فااي عصاار م اان أزهااى العصااور فااي تاااريك املغ اارب وألاناادلس ،فقااد حاار حكااام الدول ااة
املوحديااة علااى اااجيء العلماااء ،و عتناااء بااه؛ فعرفاات هااذه الفتاارة انتشااارا كبي ارا للعلااوم واملعااارف املختلفااة،
وانفتااح فاي الطاارح ،وتطلاء إلااى التجدياد؛ فااوفرت هاذه البيئااة ج ّاوا مناساابا البان مضاااء ،لايعلن ثااورة علاى أصااول
النحو القديم ،متأثرا باألجواء الثقافية التي عاب فيها ،والتي أسهمت بقسط كبير في بلورة شةصيته العلمية
وتوجياه آرائاه النحوياة ،ضاف إلاى ذلااه تاأثره باملاذهب الظااهري ،4وهاو مااذهب يقاوم علاى ّ
التقياد بظااهر الا ّان ،
دون الةوض في التفسير والتعليل ،وقد استوحاه ابن مضاء من الفقه ،محاكيا بذله ظاهرية ابن حازم ،فقاد
قصااد بنظريتااه هااذه إعااادة بناااء هيكاال النحااو العربااي ،وفااي ساابيل بلااو هدفااه ،فقااد شا ّان حملتااه الشااعواء علااى
النحاااة ،ومااا ذهبااوا إليااه ماان مغاااالة فااي القضااايا النحويااة والصاارفية فااي كتابااه ( الا ّارد علااى النحاااة ) ،داعيااا الااى
تخلاي النحاو العرباي ممااا علاق باه ،ماان أعبااء تاثااقل اللغاة العربيااة و عرقلهاا .فماء باازو القارن الراباء الهجااري
وما تاله  ،بادأ النحااة يتناازعون ألاحكاام النحوياة ،ويتعسافون فاي صاناعة قاعادة  ،أو لغاة لكال ماا يواجهوناه فاي
َ
لغة السابقين على ما است َّن النحويون من قواعد وأقيسة ،أثارت استياء ابن مضاء ،بما حملت من عقيدات؛
ّ
ّ
ذله ّأن ّ
الرجل كان مطلعا على أغلب كتب النحو التي ألفها املشارقة ،من أمثال سيبويه وابان جياي والسايرافي
و.....
ورغاام أن محاول ااة اباان مض اااء كان اات محاولااة جس ااورة ،وقص ااده كااان ش اريفا لرغبت ااه فااي تيس ااير النح ااو ،
ّ
إلدراكه الصعوبة التي دمغت النحو ،من جراء ميل النحاة إلى الفلسفة واملنطق وعلام الكاالم ،إال أن محاولتاه
لم يكتب لها نتشار الواسء آنذاك  ،ولعل من ألاسباب التي حالت دون انتشار الفكر املضائي نذكر:
ِارتكازه في بناء نظريته على أساس الفقه الظاهري ،فطويت محاولته في النحاو كماا طويات محاولاة أباي
-5
داود وابن حزم في الفقه.
عاادم تفريقااه بااين النحااو العل،ااي والنحااو التعلي،ااي ،فااالنحو العل،ااي ي اراد بااه النحااو املتخص ا الااذي ال
-2
يفهمه إال املتخصصون في امليدان ،ألنه يقوم على التعليل والجدل وذكر املسائل الةالفية ،كما هو حال كتاب
" إلانصاف في مسائل الةالف وأسرار العربية " البن ألانباري .أما ّ
النحو التعلي،ي فهو نحو مبسط.
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املناكفااة التااي كاناات موجااودة ،والزالاات بااين املشااارقة واملغاربااة ،فل او كاناات تلااه الاادعوة مشاارقية لربمااا
-5
القت التأييد والتاجيء و نتشار.
الزمة املغاربة املتمثلة في عدم اهتمامهم بآدانهم وعلمااههم وأنساانهم ،وال أدل علاى ذلاه ماا أنشاده ابان
-6
حزم رحمه هللا في هذا املعيى:
ّ
جو الع االوم منيارة *** لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َّ
ّ
اكن عيا اباي َّأن مطلاع ِا َي الغا اارب
ِ
أنا َالشمس ِفي ِ
ّ
الشر طالء *** َل َج َّد ع ا ا ا االى ما ض َ
ااع من ذكر َي ّ
َو َلو أ َّنيي من َ
النهب
ب
ان
ج
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
حو َأك ا ا ااناف الع ا ا ا ارا َ
َولي َن َ
ش الك ِلف َّ
ص َبابة *** وال غرو أن يستو ِح َ
الصب
ِ
ِ
ِ
َ ُّ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ف ِكن ين ا ا ا ِاز ِل الرحا ا اامن رحا االى بينهم *** فح ا ا ااين ِئ ا ا ا ا ٍاذ يب ا ا ا ا ا ا اادو التأسف والكرب
َ
َ
َ
فكم َقائا ا ا اال َأ َ
هو َ
غف ا ا ا االته َو َ
اضر *** َوأط ا ا ا ا ا االب ما َعنه ت ِج ا ا ا ا ا ا ا اائ ِب ِه الكتب
ح
ِ
ِ ٍ
َ َ
َ
َّ ً
5
صة *** َوأ َّن ك ا ا ا ا ا ا ا ا َاس َاد ال ِع ا ا ا ا ا ا ا ا ِالم آفته القرب
ه َن ِال َه ي ا ا ااد َري َّأن ِللبع ا ا ا ا ا ا ا ا ِاد ِق
غيار أن الفتاارة الحديثاة نفضاات الغبااار عان آراء ّ
الرجاال ،وحاولاات محاكااة مااا دعاا إليااه ،فقااد اهاتم قطاااع واسااء
من الدارسين املحدثين بآراء وأفكار ابن مضاء ،لعل أبرزهم إبراهيم مصطفى وشوقي ضايف ومهادي املخزوماي
الذي سنحاول التعرف على أهم آلاراء التي طرحها في ميدان تجديد النحو  ،ومدى تأثير ابن مضاء في أفكاره.
التعريف بمهدي املخزومي:
هو مهدي بن الشيك محمد صالح املخزومي ولد بالنجف (العرا ) سنة 5951م ،6انحاز إلى الدراسة القديماة
فدرس النحو والبالغة ومعالم ألاصول وصار يشاار إلياه بالبناان باين أقراناه ،فاار املادارس الدينياة عاام ،5955
ّ
وعين وكيل معلم في مدرسة ابتدائية.
ِالتح ااق ع ااام  5958بالبعث ااة ألادبي ااة إل ااى مص اار ،وأع اااد الك ا ّارة س اانة  5965لين ااال ش ااهادة الباكالوري ااا ع ااام ،5965
ليرجء إلى العرا في نفس السنة ويمتهن التعليم في دار املعلمين الريفية ببغداد.7
عاااد إلااى مصاار وتحصاال علااى شااهادة التخصا العااالي " املاجسااتير " ساانة  5955بدراسااة وساامها ب ا ا " الةلياال باان
أحمااد الفراهياادي ،أعمالااه ومنهجااه"  ،والتااي أشاارف عليهااا أسااتاذه إب اراهيم مصااطفى ،اسااتمر فااي طريقااه ليكماال
دراسته العليا في الدكتوراه ببحث معنون ب ا " مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو" سنة .85955
انتسب إلى كلية آلاداب بجامعة الرياض سنة  ، 5945ليعهد إليه برئاسة قسم اللغة العربية وآدانها.
عاااد إلااى وطنااه ساانة  ،5948واسااتمر فااي أداء رسااالته العلميااة دون كلاال ،إلااى أن وافتااه ّ
املنيااة يااوم 5995/15/15
بمنزله ببغداد.9
ت اارك مجموع ااة م اان املبلف ااات منه ااا " :مدرس ااة الكوف ااة ومنهجه ااا ف ااي دراس ااة اللغ ااة والنح ااو" و " الةلي اال ب اان أحم ااد
الفراهياادي  :أعمالااه ومنهجااه" و " الاادرس النحااوي فااي بغ ااداد" و " أعااالم فااي النحااو العربااي" و " قضااايا فااي النح ااو
وتاريخه" كما اشترك في تحقيق كتاب " معجام العاين " و " مادخل إلاى نحاو اللغاات الساامية املقاارن" وغيرهاا مان
ّ
املبلف ااات ،إال أن أرق ااى ألاعم ااال الت ااي تركه ااا ه ااي " ف ااي النح ااو العرب ااي :نق ااد وتوجي ااه" و " ف ااي النح ااو العرب ااي :قواع ااد
وتطبيااق" اللااذان نااال بساابئهما جااائزة علااى ألهمااا ماان ألاعمااال العلميااة الراقيااة .تجاادر إلاشااارة إلااى أنااه كااان ياانظم
الشعر .10
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التعريف بكتاب " في النحو العربي نقد وتوجيه" وأسباب تأليفه:
يعد كتاب " في النحو العربي  :نقد وتوجيه" ملهدي املخزومي ،من أهم الكتب التي طرحت مسألة تيسير
النحو ،طبء ألول مرة سنة  ،5945وأحرز جائزة جمعية أصدقاء الكتاب في بياروت ،أماا طبعتاه الثانياة فكانات
سنة  ،5984عرض ملسائل نحوية ّ
مهمة لطاملا شغلت بال الكثير من النحاة القدامى واملحدثين؛ من بينها:
الجملة وما يتعلق نها من مسند ومسند إليه؛ وعلى أي أساس يمكن التفصيل فاي أقساامها ،كماا تنااول مساألة
إلاعراب وعالماته؛ فبدأ بتقديم رأيه ومفهومه لكل مان الجملاة وإلاعاراب ،ثام عارض رأي القادامى ،لينتقال إلاى
مناقشة الفكرة ،وإعطاء وجهة نظره التي يراها مناسبة.
كما تناول أيضا ما علق بالفعل من تنازع واشتغال ،وكاذا أفعاال الكينوناة واملقارباة بتصانيفها تصانيفا جديادا
رآه مناسبا لذله.
وتح ا ّادث ع اان أس اااليب التعبي اار م اان توكي ااد ونف ااي واس ااتفهام وج ااواب وغيره ااا ،والت ااي رآه ااا مهم ااة بالنس اابة لل اادرس
النحوي ،غير أ ،النحاة القدامى لام يعطوهاا املكاناة املهماة ،وفاي ألاخيار تح ّادث عان الوظيفاة اللغوياة التاي تبد هاا
بع ألادوات كا (ما) و ( ّأن) في اللغة العربية.
دواعـ ـ ــي تأليف الكتاب:
ّ
إن تجرباة مهادي املخزوماي فاي التعلايم واحتكاكاه الاادائم بااملتعلم ،جعااله يادرك ماا هاي أهام الصااعوبات
ّ
التااي يمكاان أن تواجااه مااتعلم قواعااد اللغااة العربيااة ،خاصااة فااي فهاام املصااطثحات املتعلقااة بااالنحو ،وكااذا كثاارة
آلاراء بين النحويين.
فهذه ألاسباب جعلته هتدي إلى تأليف هذا الكتاب ،وفيه يقاول مصاطفى الساقا ":وقاد أخبرناي الادكتور مهادي
املخزومي مبلف هذا الكتاب أنه رسم منهج كتاب جديد للنحو املدرس ي ،مهذب جامء ألصوله وأبوابه ،تطبيقا
علااى مااا رساامه فااي كتابااه " نقااد وتوجيااه" ،وساايكون الكتاااب خاليااا ماان النظريااات التعسا ّ
افية ،ومااا بيااي عليهااا ماان
أبواب معقدة ،كنظرية العامل وبابي شتغال والتنازع .11".....
تأثره بدعوة ابن مضاء القرطبي:
فا ّار مهاادي املخزومااي بااين محاولااة أسااتاذه إباراهيم مصااطفى ماان خااالل كتابااه " إحياااء النحااو " الصااادر
ساانة 5951م ،وبااين دعااوة اباان مضاااء القرطبااي ماان خااالل كتابااه " الا ّارد علااى النحاااة " فااي القاارن السااادس ،والتااي
قام بتحقيقها شوقي ضيف سنة 5961م.
رأى أن محاولاة أسااتاذه اعتماادت علاى "ماانهج حااديث أراد أن هادم ألاوضاااع ألاولااى وأن يعياد بناءهااا ماان جديااد،
بمااا ّ
تيس اار ل ااه م اان ثقاف ااات حديث ااة ،وبم ااا وص اال إليااه م اان نت ااائج ّ
قرره ااا ال اادرس الح ااديث" .12وهك ااذا يعتب اار م اانهج
أسااتاذه منهجااا نابعااا ماان الثقافااات والدراسااات اللغويااة الحديثااة؛ أمااا محاولااة اباان مضاااء القرطبااي ،فقااد قااال
ألهااا ":م انهج ،إن ظهاار فااي مظهاار التجديااد فااي الظاااهر ،فلاايس ماان التجديااد فااي ا يء ألنااه لاام ّ
يغياار أصااال ،وال جاااء
بجديد ،ولم يناقش فكرة العامل إال في ضوء املذهب الظاهري".13
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ورغام هاذا نتقااد الااذي أباداه مهادي املخزومااي اتجااه ابان مضاااء القرطباي ،إال أناه ماان خاالل اساتقرائنا لتاراث
الرجل وجدناه متأثرا بابن مضاء ،وإن ادعى عكس ذله .وسنعرض فيما يلي ألهم آلاراء التي جاء نها املخزومي
ّ
وتحدث عنها ابن مضاء.
 /9نظام العلل في النحو العربي:
مااا إن شاارع علماااء العربيااة بجمااء اللغااة وتاادوينها ودراسااتها واسااتخال أحكامهااا وقوانينهااا ،حتااى ارتاابط
ذلااه بتعلياال الكثياار ماان ظواهرهااا املختلفااة ،ممااا جعاال العلااة ماان أركااان القياااس املهمااة ،فحاااولوا أن يضاابطوا
ّ
ّ
حدها بقول بعضه  ":هي غيير املعلول عماا كاان علياه"14؛ ّ
وعرفهاا آخار بقولاهّ ":إن الشا يء الفالناي علاة لكاذا ال
يرياادون ب ااه أن ااه موج ااب لااه ،ب اال املعي ااى أن ااه ا يء إذا حص اال ذل ااه الش ا يء ينبكااي أن يخت ااار امل ااتكلم ذل ااه الحك اام
ملناسبة بين ذله الش يء وذله الحكم".15
َ
وقااد ّ
قساام الزجااالي العلاال علااى ثالثااة أضاارب؛ إذ قااال" :وعلاال النحااو بعااد هااذا علااى ثالثااة أضااربِ :علاال
ّ
عليمياة ،وعلال قياساية ،وعلال جدلياة نظرياة؛ فأماا التعليمياة فياي التاي يتوصال نهاا إلاى علام كاالم العارب؛ ألنااا
ً
ً
لم نسمء نحن وال غيرنا َّ
فقسنا عليه نظيره ،مثال ذله أنا ملا سامعنا
كل كالمها منها لفظا ،وإنما سمعنا بعضا ِ
َ
قا َ
اام زيااد فهااو قااائم ...عرفنااا اساام الفاعاال ،فقلنااا :ذهااب فهااو ذاهااب ،فماان هااذا النااوع ماان ال ِعلاال قولنااا :إن زيا ًادا
بم نصبتم ز ًيدا؟ قلنا :با" َّإن"؛ َّ
قائم ،إن قيلَ :
أللها تنصاب سام وترفاء الةبار؛ ألناا كاذله علمنااه ونعلماه ،فهاذا
وما أشئهه من نوع التعليم ،وبه ضبط كالم العرب ،فأما العلة القياسية :فأن يقال ملن قال :نصبت ز ًيدا با" َّإن"
فاي قولاه" :إن زي ًادا قاائم" :ولا َام وجاب أن تنصاب " َّإن" سام؟ فاالجواب فااي ذلاه أن يقاال :أللهاا وأخواتهاا ضااارعت
ً
الفعاال املتعاادي إلااى املفعااول ،فحملاات عليااه فأعملاات إعمالااه ملااا ضااارعته ،فاملنصااوب لهااا شاابه باااملفعول لفظااا،
ً
واملرفوع نها شبه بالفاعل لفظاا ،فياي شابه مان ألافعاال إلاى ماا تقدماه مفعولاه علاى فاعلاه ،نحاو :ضارب أخااك
محمد ،وما أشبه ذله.
ّ
العل ااة الجدليااة النظري ااة :فكا ُّال م ااا يعتاال ب ااه ف ااي باااب " َّإن" بع ااد هااذا ،مث اال أن يقااال :فم اان ّ
أي جه ااة
وأمااا
ِ
شااانهت هااذه الحااروف ألافعااال؟ وبااأي ألافعااال شاائهتموها؟ أباملاضااية ،أم املسااتقبلة ،أم الحادثااة فااي الحااال ،أم
املتراخية ،أم املنقضية بال مهلة؟".16
وعمال جهابااذة اللغاة منااذ عهاد عباد هللا باان أباي إقااحا الحضارمي (ت 551ه) ،والةلياال بان أحمااد الفراهياادي
(ت  515ه) وساايبويه (ت 581ه) واملبا ّارد ( ت 285ه) والزجااالي ( ت 551ه) واباان ّ
جيااي ( 592ه) ،علااى البحااث فااي
العل ااة والتوس ااء فيه ااا .غي اار أن ذل ااه التوس ااء  ،أدخ اال ه ااذا البح ااث ع ااالم الفلس اافة واملنط ااق ،م ااا جع اال النح اااة
ّ
املنطقياة البعيادة التاي زادت النفاور مان النحاو
يخروجاون عان واقاء ساتعمال اللغاوي ،ويثجابون إلاى التاأويالت
و علميه ،ومن أمثلة ذله ،ما يرويه أبو حيان في كتاب املقابسات ،إذ يقول " :وقف أعرابي على مجلس ألاخفش،
فسامء كاالم أهلاه فاي النحاو وماا يادخل معاه ،فحاار وعجاب ،وأطار ووساوس ،فقاال لاه ألاخفاش :ماا سامء ياا أخاا
ّ
املنهجياة فاي دارساة اللغاة وشارح
العارب  .قاال :أراكام تتكلماون بكالمناا فاي كالمناا بماا لايس مان كالمناا " .17ونهاذه
ّ
اللغوية ستقي
قواعدها حصل التباعد بين النحو واللغة ،كما يرى بع الباحثين ،فأصبحت معظم الدراسات
مادتهنا من الذهن.
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أ /العلل النحوية عند ابن مضاء القرطبي:
حاول ابن مضاء طرح فكرة إعاادة بنااء أصاول النحاو العرباي علاى أساس جديادة  ،هادفها تخليصاه مان
السوفسااطائية التااي اعترتااه ،وماان أهاام هااذه ألاسااس ،نظااام العلاال ،التااي رأى ألهااا تكباال عقاال املااتعلم  ،أكثاار ممااا
ّ
تنوره ،و ّ
ّ
عقد مسائل النحو أكثر مماا تحلهاا ،فتفتقات قريحتاه بنظرياة جديادة ،تقاوم علاى عاديل هاذا النظاام،
باأن تحااذف العلاال الثاوان والثوالااث ،وتبقااي علاى العلااة ألاولااى (التعليمياة) ،فااابن مضاااء لام ياارف نظااام العلاال
ّ ّ
أقر العلة ألاولى لفائدتها التعليمية،
بالجملة ،كما فعل الظاهريون قديما ،وكما يزعم بع النحاة حديثا ،بل
وضرب أمثلة كثيرة لهذا الغرض حيث قاالّ " :
ومماا يجاب أن يساقط مان النحاو :العلال الثاوان والثوالاث ،وذلاه
ّ
مثل سبال السائل هل زيد؟ من قولناا :قاام زياد  ،ل َام ر ِف َاء؟ فيقاال :ألناه فاعال ،وكال فاعال مرفاوع  ،فيقاول ِول َام
ر ِفا َاء الفاعاال؟ فالصااواب أن يقااال لااه كااذا نطقاات ب اه العاارب" .18وذلااه ألن العلاال الثااوان والثوالااث ال تفياادنا فااي
ا يء ،وال يضارنا تجاهلهااا فااي ا يء" ،ولااو أجباات السااائل عاان سااباله بااأن تقااول لااه :للفاار بااين الفاعاال واملفعااول
فلاام يقنعااه ،وقااالِ :فلا َام لاام عكااس القضااية بنصااب الفاعاال ورفااء املفعااول؟ قلنااا لااه :ألن الفاعاال قلياال ألنااه ال
يكااون للفعاال إال فاعاال واحااد ،واملفعااوالت كثياارة ،فااأعطي ألاثقاال ،الااذي هااو الرفااء ،للفاعاال ،وأعطااي ألاخااف،
الااذي هااو النصااب ،للمفعااول ،ألن الفاعاال واحااد ،واملفعااوالت كثياارة ،ليقا َّال فااي كالمهاام مااا يسااتثقلون ،ويكثاار فااي
ً
كالمهام ماا يساتخفون .فااال يزيادنا ذلاه علماا باأن الفاعال مرفاوع" .19ثاام يميا ي فيقسام العلاال إلاى ثالثاة أقسااام،
قس اام مقط ااوع ب ااه ،وقس اام في ااه إقن اااع  ،وقس اام مقط ااوع بفس اااده ...والف اار ب ااين العل اال ألاول ااى والعل اال الث ااواني
والثوالااث  ،أن العلاال ألاولااى بمعرفتهااا تحصاال لنااا املعرفااة بااالنطق الكااالم العربااي ،والعلاال الثااواني هااي املسااتغيى
عنها في ذله ؛ وهو في هذا يخرج ّ
عما عمل به النحاة القدماء .
ب /العلل النحوية عند مهدي املخزومي:
رأى املخزوما ااي أن اللغا ااة ترجما ااان للفكا اار  ،وأداة ما اان أدوات ااه  ،ول ااذا فتق اادير ال اادارس وتأويل ااه مستأنس ااا بفها اام
ألاسا اااليب  ،أو ما اادركا للقا ارائن التا ااي تركها ااا س ااتعمال  ،دالئا اال علا ااى السا اااقط ما اان الجملا ااة  ،ال ينفيا ااه البحا ااث
اللغااوي .20ول ااذا كان اات علاايالت الةلي اال وتأويالت ااه (ف ااي رأي املخزومااي) قائم ااة عل ااى هااذا ألاس اااس .21فق ااد ج اااءت
بطريقااة الجاازم أو القطااء .وكااان فيهااا بمثابااة ماان امتلااه ناصااية اللغااة  ،فلاام يفتاارض فيهااا افتراضااا يبعاادها عاان
الطابء اللغوي الصحيح .وهي بعيدة عن التخيل والجدل الذي ظهر فيما بعد.
غياار أن الااذي حصاال فيمااا بعااد؛ هااو أن العلااة أصاابحت غايااة لااذاتها ،بتااأثير ماان الفلساافة واملنطااق .ولهااذا أطلااق
املخزومي دعوته بعودة النحو إلى منابعاه ألاولاى ،التاي رآهاا متمثلاة بالةليال بان أحماد والفاراء ،ذلاه أن سامات
العلة عندهما لم تخرج عن طابعهما اللغوي الصحيح.
ولكااي تكااون الصااورة أكثاار وضااوحا ننقاال نماااذج ماان عااديالت املخزومااي  ،لناارى بعاادها طبيعااة العلااة التااي ياادعو
إليها:
فعندما تحدث عن املرفوعات ،قال " :وأما املرفوعات تبعا ،فموضوعات:
 5ا خباار املبتاادأ نحااو (أخااوك) فااي قولنااا :خالااد أخااوك..... ،ولاام يكاان (خباار املبتاادأ ) ليكااون مرفوعااا ،إال ألنااه وصااف
للمسند إليه أو املبتدأ".22
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 2ا وقاال أيضاا ":أماا جماء املااذكر الساالم ،فاالواو التاي هاي مطال للضاامة فياه علام الجماء وعلام إلاساناد  ...والياااء
التااي هااي مط اال للكساارة في ااه علاام إلاض ااافة  ...ولاام يعبئااوا بالنص ااب  .....ألنااه إذا أري ااد أن يجعاال نص اابا وأو ااي ل ااه
بالفتحة اشتبه باملثيى".23
وقال " :أكبر ّ
الظن أن بناء (أفعل) ليس بفعل كماا يفهام مان هاذه الكلماة ،ألن الفعال يتمياز بشايئين :أولهماا ،أناه
مقترن بالداللة على الزمن ،وثانيهما أنه يبيى على املسند إليه ويحمل عليه".24
واملالح اال عل ااى مض ااج اب اان مض اااء واملخزوم ااي أن عليالتهم ااا اهتم اات بتوض اايح املعي ااى للدارس ااين ،وابتع اادت ع اان
أس ااباب الفلس اافة واملنط ااق والتعل ااق ب ااالفروع ،ف ااابن مض اااء ألك ااى العل اال الث ااواني والثوال ااث الت ااي رأى أله ااا تج اانح
للفلسفة  ،أكثر مما تجنح للتعليل النحوي ،بينما اكتفى املخزومي بما بتقدير الدارس وتأويلاه ،مستأنساا بفهام
ألاساليب في كالم العرب.
 /2إلغاء نظرية العامل:
25
ع ّارف النحااة العامال النحاوي بقاولهم " :ماا أوجااب كاون آخار الكلماة مرفوعاا أو منصاوبا أو مجارورا أو ساااكنا" ؛
عليميا في املقام ألاول ،قال ابن ّ
ًّ
جيي" :والصوت مما ال يجوز أن يكون إليه الفعال ،وإنماا
ولعل مقصدهم كان
قال النحويون :عامل لفظي ،وعامل معنوي ،ليروك أن بع العمل يأ ي مس ًاببا عان لفال يصاحبه ك ا ( َم َاررت
َ َ َ ً َ
مرا ق ِائم) ،وبعضه يأ ي عاريا من مصاحبة لفل يتعلق به ،كرفء املبتدأ باالبتداء". 26
ِب َز ٍيد) و ( ليت ع
اتضااح ماان فكاارة النحاااة عاان العاماال أن نراههاام اتجاااهين :أحاادهما شااائء مشااهور ،ماابداه أن العاماال (لفظااي أو
معنوي) مبثر حقيقة  ،وأن َ
تأثيره هو الحركات والسكنات والحاروف فاي أواخار الكلماات ،وأماا تجااه آلاخار فلام
يكن له ماا لالول مان الشاهرة والتطبياق ،وقواماه أن العوامال إشاارات للعمال فقاط ا كماا قاال ابان ألانبااري  ،أو
ممهدة للعمل وضرورة لوجوده كما قال ابن جيي.27
أ /إلغاء نظرية العامل عند ابن مضاء:
دعا ابن مضاء إلى إلغاء نظرية العامل ،التي هي الركن الركين في بناء قواعد النحو العربي ،فقد جعل من رأيه
ً
نهجااا ً
فكريااا التزمااه فااي كا ّال مااا عاارض لااه ماان قضااايا النحااو ،ففااي حديثااه عاان العاماال مااثال قااال" :قصاادي فااي هااذا
الكت اااب أن أح ااذف م اان النح ااو م ااا يس ااتغيي النح ااو ُّي عن ااه ،وأنب ااه عل ااى م ااا اجمع ااوا عل ااى الةط ااأ في ااه .فم اان ذل ااه
ادعااامهم أن النصااب والةفا والجاازم ال يكااون إال بعاماال لفظااي ،وأن الرفااء منهااا يكااون بعاماال لفظااي وبعاماال
ً
معنااوي ،وعبااروا عاان ذلااه بعبااارات تااوهم فااي قولنااا (ضاارب زيااد عمارا) أن الرفااء الااذي فااي زيااد والنصااب الااذي فااي
عمرو إنما أحدثه ضرب".28
ك ااذله رف ا اب اان مض اااء تج اااه ال ااذي يق ااول  " :أن العام اال (لفظ ااي أو معن ااوي) م اابثر حقيق ااة  ،وأن ت ا َ
اأثيره ه ااو
الحركااات والسااكنات والحااروف فااي أواخاار الكلمااات " ،حيااث بيااى رفضااه علااى أساااس منطقااي عقلااي ،قااال " :وإمااا
ً
ً
ً
ملعان يطول ذكرها
القول بأن ألالفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقال وشرعا ،ال يقول به أحدا من العقالء ٍ
ً
فيمااا املقصااد إيجااازه  :منهااا أن شاارع الفاعاال أن يكااون موجااودا حينمااا يفعاال فعلااه ،وال يحاادث إلاع اراب فيمااا
ً
يحدث فيه إال بعد عدم العامل ،فال ينصب زيد بعد أن في قولنا (إن زيدا) إال بعد عدم إن.
158

مارس 9102

جسور املعرفة

املجلد50 :

العدد10 :

فااان قياال ِبا َام يا َار ُّد علااى ماان يعتقااد أن معاااني هااذه ألالفاااظ هااي العاملااة؟ قياال :الفاعاال عنااد القااائلين بااه إمااا أن
يفعاال بااكرادة كااالحيوان ،وإمااا أن يفعاال بااالطبء كمااا تحاار النااار ويباارد املاااء ،وال فاعاال إال هللا عنااد أهاال الحااق،
وفعال إلانسااان وسااائر الحيااوان فعاال هللا عااالى ،كااذله املاااء والناار وسااائر مااا يفعاال ،وقااد تبااين هااذا فااي موضااعه.
وإما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ،ال ألفاظها وال معانيها ،أللها ال تفعل بكرادة وال بطبء".29
فاابن مضااء ياارى أن العوامال ذوات وأدوات تحضار و غيااب ،وتتغيار مان حالااة إلاى حالاة ،بينمااا العوامال النحويااة
ليست كذله ،فيي مجرد عالمات سهل على املتكلم هتداء إلى الحركة املطلوبة.
ب /إلغاء نظرية العامل عند مهدي املخزومي:
تح ا ّادث املخزوم ااي ع اان نظري ااة العام اال ،وأرج ااء س اابب خ ااوض النح اااة فيه ااا ق ااديما ،إل ااى طغي ااان الجان ااب
الفلساافي علااى أصااول النحااو العربااي ،30فالفلساافة هااي التااي جاااءت بفكاارة العاماال ،وعلااى النحاااة الااتخل منهااا،
ّ
ألناه ال اعتبااار لهاا فااي كاالم العاارب ،قاال " :فقااد حاولات فااي هااذه الفصاول ا ا ا مااا وسااعيي ذلاه ا ا ا أن أخلا الاادرس
النحاوي ماان ساايطرة املانهج الفلساافي عليااه ،وأن أساالب العامال النحااوي قدرتااه علاى العماال ....وإذا بطلاات فكاارة
ّ
العامال ،بطال كال مااا ينبياي علياه ماان تقاديرات متمحلاة لاام تكان لتكاون لااوال التمساه نهاا ،وبطاال كال ماا اعقاادوا
ماان أبااواب أساسااها القااول بالعاماال كباااب التنااازع ،وباااب شااتغال ،ثاام بطاال كاال مااا انتهااوا إليااه ماان أحك ااام ،
كالقول باإللغاء والتعليق ،والقول بوجوب تأخير الفاعل عن الفعل .31"...
فعمال علااى إلغاااء العامال بالكاماال حيااث قاال ،...... ":كمااا أنااه لاايس فاي اللغااة عاماال ،كماا تصااور النحاااة وقاارروا،
فال الفعل وما ال يشئهه الفعل وال الحروف املختصة بقادرة أن عمل ،وال هي بعلال وأساباب ،كماا أن الحركاات
ليست آثارا لها ،وإنما هاي أعاالم لغوياة لوظاائف لغوياة ،أو معاان إعرابياة ،أو قايم نحوياة تبد هاا الكلماة فاي ثناياا
الجملة ،والجملة أحيانا في ثنايا الكالم".32
فالحركات إلاعرابية كما يرى املخزومي من عمل اللغة وليست آثارا لعوامل ،33أي الفصل بين دالالت الحركات
إلاعرابية ونظرية العامل.
ّ
وسنعرض فيما يلي لثحركات إلاعرابية التي أوردها املخزومي في كتابه ،وعلل نها نرائه:
املرفوعات:
ياارى املخزومااي أن الضاامة  ،ال شااير بااأي حااال ماان ألاحااوال إلااى العاماال سااواء لفظااي أو معنااوي  ،حيااث
قااال ":والقااول بااأن الضاامة علاام إلاسااناد ال يشااير بحااال إلااى العاماال ،وال ياازعم وجااوده والواقااء أن الضاامة ليساات
أثا ارا لعام اال لفظ ااي ،وال معن ااوي ،وإنم ااا ه ااي مظه اار م اان مظ اااهر العربي ااة ف ااي توز ااء الوظ ااائف اللغوي ااة ،أو الق اايم
النحوية".34
فاملرفوع ااات ف ااي العربي ااة كم ااا ق اارر النح اااة كثي اارة ،منه ااا املبت اادأ ،ومنه ااا الةب اار ومنه ااا الفاع اال واس اام ك ااان وخب اار إن
والتواب ااء ألاربع ااة .... ،وق ااد أط ااالوا الك ااالم ف ااي ك اال موض ااوع عل ااى ح اادة ،وذهب ااوا ف ااي تقري ااره ك اال م ااذهب ،وأثقل ااوا
تفصيالتهم وتأويالتهم على الدارس  ،ولم يكونوا ليفردوها على النحو الذي فعلوا لوال تمسكهم بفكارة العامال،
ومحاااولتهم إخضاااع اللغااة ألوضاااع منطقيااة عقلي ااة .......فقااالوا  :أن املبتاادأ مرفااوع باالبتااداء  ،والفاعاال مرف ااوع
بالفعل واسم كان مرفوع بكان...
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لاايخل بااالقول إلااى أن ":كااال ماان املبتاادأ والفاعاال والنائااب عاان الفاعاال يقااوم مقااام الفاعاال عناادهم فااي جميااء
أحكامااه ماان كونااه مرفوعااا ،وماان مطابقااة الفعاال إياااه فااي النااوع والعاادد ،فجميااء هااذه املوضااوعات إنمااا لاايء نهااا
ليتحدث عنها بحديث ،أو ليسند إليها ،فيي جميعا مسند إليه ،وهي إذن موضوع واحد.
وأن كااال ماان خباار املبتاادأ وخباار ّإن والتوابااء للمسااند إليااه ينبكااي أن تاادرس فااي باااب واحااد ،أللهااا فااي واقعهااا توابااء
للمسند إليه ،وألها رفعت أللها صفات تابعات له ،مكمالت إياه ،ال أللها موضوعات مستقلة مرفوعة أصالة.
املنصوبات:
أماا عاان املنصاوبات فكنااه ينظاار إليهاا نظاارة مختلفااة تماماا عاان نظارة القاادامى  ،فقااد قسامها علااى نااوعين
يصثحان لحركة النصب ،بينما رأى أن نوعا آخر ال يصثح للنصب مطلقا ألن أصله الرفء وعلل لذله بشواهد
من القرآن الكريم وأشعار العرب.
يقسم املنصوبات في العربية موضاوعات كثيارة ،بعضاها يابدي وظيفاة لغوياة ،وبعضاه ال يابدي هاذه الوظيفاة،
ولكنه منصوب ألن الفتحة في ردج الكالم أخف من غيرها من الحركات.
فمن ألاول  :املفاعيل والحال والتمييز واملستثيى والتوابء.
وماان الثاااني املناديااات املنصااوبات والتااي لاام تنصااب إال ألن الفتحااة أخااف مااا يسااتعان بااه علااى تحريكهااا فااي درج
الكالم مثل املنادى املضاف والشبيه باملضاف والنكرة غير املقصودة.
اأن ولياات ولعا ّال ولكا ّان وكا ّ
ورأى أن موضااوعات ال يجااب أن تنصااب أللهااا مسااند إليااه أو مضاااف إليااه؛ فا ّ
اأن  .إن
ساام بعاادها مسااند إليااه قطعااا ،وحااق املسااند إليااه الرفااء ،وقااد جاااء مرفوعااا فااي الصااحيح ماان كااالم العاارب فااي
ختيار و ضطرار كقولاه عاالى" :إن هاذان لسااحران" وقولاه عاالى" :إن الاذين ءامناوا والاذين هاادوا والنصاارى
والصابون" ،فقد عطف الصابئون وهو رفء على اسم أن قبل أن ستكمل الجملة.35
أما عن الكسر ،فقال ":الواقء أن حروف الجر ليست عاملة ،كما أنه ليس في اللغة عامل ،كماا تص ّاور ّ
النحااة
ّ
وقرروا ،فال الفعل وما ال يشائهه الفعال وال الحاروف املختصاة بقاادرة أن عمال ،وال هاي بعلال وأساباب ،كماا أن
الحركات ليست آثارا لها ،وإنما هي أعالم لغوية لوظائف لغوية ،أو معان إعرابية.
وقد س،ى الكوفيون حروف الجار بحاروف إلاضاافة .وقاد قاال سايبويه أن الج ّار إنماا يكاون فاي كال اسام مضااف
إلي ااه  36؛ ث اام ق ااال ":إن ح ااروف الج اار وس ااائر الح ااروف العربي ااة ألاخ اارى ل اام تك اان حروف ااا ب اااد ذي ب اادء ،ولكنه ااا
اسااتعملت أسااماء ،أو أفعاااال د ت علااى معااان تامااة مسااتقلة  ،ثاام عرضاات لتااأثيرات سااتعمال فأفرغاات ماان
معانيها.
مثل علي وعن مثال ،ف علي ما تازال ساتعمل فعاال ،وترسام عاال ،و ساتعمل اساما بمعياى فاو  ( ،مان ع ِال) نازل
الفارس من على فرسه.37
سعى املخزومي من خالل هذا الطرح إلى إلغاء نظرية العامل التي تبدي بدورها إلى التخلي عان كثيار مان أباواب
النحااو كبااابي التنااازع و شااتغال  ،ومااا يترتااب عنهمااا ماان تقااديرات و علاايالت ال تنطبااق بحااال علااى أصااول اللغااة،
ومن هنا يتبين لنا تأثر املخزومي بابن مضاء.
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خاتمة:
نخلا فاي ألاخيار إلااى أن مهادي املخزوماي بيااى آراءه علاى نقاد التاراث النحاوي القاديم ،ولكاان فاي حقيقاة ألاماار
لاام تكاان دعوتااه إال امتاادادا لاادعوة اباان مضاااء ،وال ّ
أدل عل ااى ذلااه ماان أننااا وجاادالهما يشااتركان ف اي نقااد نظري ااة
العلاال والعاماال ،غياار أن ساابل معالجتهمااا اختلفاات ،فبينمااا ألكااى اباان مضاااء العلاال الثااواني والثوالااث وأبقااى علااى
العلة ألاولى التعليمية التي يحتاج إليها املتعلم لتبرير قوله ،نجد املخزومي يربط العلاة باملتح ّادث ،فهاو يارى أن
اللغة ترجمان للفكر  ،وأداة من أدواته  ،ولذا فتقدير الدارس وتأويله مستأنسا بفهم ألاساليب  ،وهذا منطلاق
الةلياال وجهابااذة اللغااة ألاوائاال ،غياار أن الااذي حصاال فيمااا بعااد؛ هااو أن العلااة أصاابحت غايااة لااذاتها ،بتااأثير ماان
الفلسفة واملنطق وبالتالي حادت عن منطلقها الصحيح.
 1ا الااديباج املااذهب فااي معرفااة أعيااان علماااء املااذهب ،اباان فرحااون املااالكي ،تحقيااق و عليااق :محمااد ألاحماادي أبااو النااور ،دار الت اراث للطبااء والنشاار،
القاهرة ،ج .218 :5
 2ا بغية الوعاة ،ج525 :5
 3ا املصدر نفسه :ج.525 :5
 4ا النبو املغربي في ألادب العربي ،عبد هللا كنون ،ع  ،2ج525 :5
ّ
 5ا جذوة املقتبس في تا يك علماء ألاندلس ،أبو عبد هللا محمد بن فتوح بن عبد هللا الحميديّ ،
حققه وعلق عليه :بشار عاواد معاروف ومحماد بشاار
ر
عواد ،دار الغرب إلاسالمي ،تونس ،ع5629 ،5ه ا 2118م669 :
 6ا وهاو التااريك الارا ح ،وتفياد بعا ألاقاوال باأن والدتاه كانات سانة  5951أو  5955أو  5958أو  ،5959ولعال أحاحها هاو  ،5951فقاد أشاار إلاى ذلاه
الشاايك حميااد الصااغير ،أحااد تالمااذة املخزومااي (ينظاار :مهاادي املخزومااي وجهااوده النحويااة ،رياااض يااونس ّ
السااواد ،دار الرايااة للنشاار والتوز ااء،
ألاردن.)56 :2119 ،
 7ا املصدر نفسه.55 :
 8ا املصدر نفسه.55 :
 9ا املصدر نفسه.26 :
 9ا املصدر نفسه.521 :
 10ا املصدر نفسه26 :
 11ا في النحو العربي نقد وتوجيه ،مهدي املخزومي ،دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان ،ع  5614 ،2ها ا 5984م.55 :
 12ا مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ،مهدي املخزومي ،دار الرائد العربي ،بيروت  ،لبنان ،ع 5614 ،5ها ا 5984م.615 :
 13ا املرجء نفسه615 :
 14ا رسااالة الحادود ا ا ا الرماااني ا ا ا تااح :عباد السااالم هاارون ،دار الجياال ،بيااروت ع  ( .52/6 :5995 ،5نقاال ماان كتااب مباااد فااي أصاول النحااو ،دار ألاماال،
تيزي وزو.514 :
 15ا ينظر :العلة النحوية في ضوء املمنوع من الصرف ،شعبان زين العابدين محمد ،مكتبة آلاداب ،القاهرة ،ع 5652 ،5ها ا 2112م.14 :
 16ا إلايضاح في علل النحو ،أبو القاسم الزجالي ،تح :مازن املبارك ،دار النفائس ،ع 5599 ،5ه ا 5919م.45 - 46 :
 17ا املقابسات ،أبو حيان التوحيدي  ،تحقيق :محمد توفيق حسين ،بغداد ،مطبعة إلارشاد 49 :5911 ،
 18ا ا ّ
الرد على النحاة ،ابن مضاء القرطبي ،تح :شوقي ضيف ،دار الفكر العربي ،ع 5544 ،5ه ا 5961م.555 : ،
 19ا املصدر نفسه.552 :
 20ا مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة ،مهدي املخزومي ،دار الرائد العربي ،بيروت ،ع 24 :5984 ،5
 21ا املصدر نفسه.216 :
 22ا في النحو العربي :نقد وتوجيه ،مهدي املخزومي.15 :
 23ا املصدر نفسه92 :
 24ا املصدر نفسه.521 :
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 25ا العوامل املئة النحوية ،عبد القاهر الجرجاني ،شرحه :خالد الجرجاوي ،دار املعارف ،القاهرة ،ع ،2د.ت15 :،
 26ا الةصائ  ،عثمان أبو الفتح بن ّ
جيي ،دار عالم الكتب ،بيروت ،ع 5625 ،5ها ا 2114م .551 :
 27ا ا ا أصااول النحااو العرباي فااي نظاار النحااة ،ورأي اباان مضاااء فااي ضاوء علاام اللغااة الحااديث ،محماد عيااد ،دار عااالم الكتاب ،القاااهرة ،ع 5651 ،6ه ا ا ا ا ا
5989م.255 :
 28ا الا ّارد َعلااى ّ
َ
َ
النحاااة ،أحمااد باان عبااد الاارحمن باان مضاااء القرطبااي ،دراسااة وتحقيااق :الاادكتور محمااد إباراهيم البنااا ،دار عتصااام ،ع  5599 ،5ه ا -
.49 :5919
 29ا الرد على النحاة.81 :
 30ا في النحو العربي نقد وتوجيه41 :
 31ا املصدر نفسه.54 :
 32ا املصدر نفسه.11 :
 33ا في النحو العربي قواعد وتطبيق.44 :
 34ا في النحو العربي نقد وتوجيه15 :
 35ا في النحو العربي نقد وتوجيه.85 :
 36ا الكتاب ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ،تح :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الةانجي ،القاهرة ،ع 5618 ،5ها ا 5988م ،ج659 :5
 37ا في النحو العربي نقد وتوجيه.81 :
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