
 

 1 لؤي بدران... .ُحّجة الَخصم بين المدرستين البصرية والكوفية

 

 

 

 ُحّجة الَخصم بين المدرستين البصرية والكوفية

 

 *بدرانلؤي 

 
يتناول هذا البحث الخالف بين المدرستين البصرية والكوفية، وجاء في قسمين األول تعرض إلى المفاهيم : ملخصال

ونشأة النحو وتشكل المدرستين البصرية والكوفية وخصائص المنهج والطبقات وبداية نشوء الخالف ودوافعه وتناول 

اني مهد له بتعريف موجز لألنباري وكتابه اإلنصاف نتفا من اآلثار اإليجابية التي نتجت عن ذلك الخالف، والقسم الث

في مسائل الخالف بوصفه المتن النحوي الذي اعتمد عليه هذا البحث لتتبع المسائل النحوية الخالفية بين المدرستين 

ال سيما منها تلك التي قامت على الحجج المشتركة بينهما وكيف احتج الطرف اآلخر بحجة الطرف األول في تخريج 

تيك المسائل، كذلك حاول هذا الجزء الوقوف على ماهية الخالف النحوي  في مسائل الخبر بين المدرستين من ها

 خالل دراسة بعض تواقيعه. 

 

 .المجاز، عللال، التأويل، الشاهد، الخصم، الحجة، االختالف، الخالف: الكلمات المفتاحية

 

 

The argument of adversary between the Basra and Kufa schools 

 

Loay Badran  
 

Abstract: This paper addresses the differences between the Basra and Kufa schools 

through two parts. First part describes the concepts and emergence of grammar, the 

formation of Basra and Kufa schools, the characteristics of curriculum and classes, the 

beginning of controversy and its motives as well as a bit beneficial effects resulted from 

this controversy. Second part gives a brief definition to Al-anbary and his book " al-Insaf 

fi Masa'il al-Khilaf" as grammatical body on which this paper was based to follow the 

controversial grammatical issues between the two schools, especially those based on their 

common arguments and how the other party was argued the first party' argument in 

displaying these issues; this part also tried to identify the grammatical controversy in the 

predicate (Al-khabar) between the two schools by studying some its impact. 
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 المدرستين البصرية والكوفيةالخالف النحوي بين 

 الجزء األول 

 المفاهيم  -1

 الخالف واالختالف

ضدددد االتفاو، والخالف والمخالفة مصددددران للفعل )خالف( فنقول: اخالف الشددديء: ضدددادّ .  الخالف

 (. 1ويقال خالف بين الشيئينا)

 (2ونقول ا لكل شيئين اختلفا هما خلفان. وقال الكسائي هما خلفتانا)

يه االختالفأما  ، فمنه ما يكون في المذاهب وهو ا ذهاب أحد الخصددددددمين إلى خالف ما ذهب إل

 (.3اآلخر... ونقول اختلف الشيئان: لم يتفقاا)

فنفهم من التقعيد السددددددابل أن المفهومين يدالن على المدلول ذاته، في حين يرن أخرون أن ثمة فرقا 

ف هو أن يكون الطريل مختلفا، والخالف: بين الدالين كما ذهب إلى ذلك الكفوي إذ يقول اواالختال

 (.4هو أن يكون كالهما مختلفا واالختالف ما يسند إلى دليل والخالف ما ال يسند إلى دليلا )

بيد أن المصنفات التي تصدت لدراسة الخالف/ االختالف النحوي بين المدرستين جاءت موسومة بـ 

إن د على الكفوي فيما ذهب إليه عندما قال: )الخالف النحوي( ال )االختالف النحوي(، وفي هذا ر

، فكل هذ  المصدددنفات التي سدددجلت الخالف النحوي ودرسدددته كانت مذيلة الخالف ال يحتاج إلى دليل

بالحجج واألدلة لكال المدرستين البصرية والكوفية بمعنى أن هذ  الخالفات بناء على وسم المصنفات 

الن على مسدددمى واحد كما تبدن في المفهوم المعجمي. كلها تعني أن االختالف والخالف مسدددميان يد

 إذ يدالن على التضاد الذي هو نقيض االتفاو.

 

 البصرة والكوفة  -2

: جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي أن البصرة بصرتان وهما االعظمى بالعراو وأخرن البصرة

والبصددددرة في كالم العرب  بالمغرب، وأما البصددددرتان فالكوفة والبصددددرة.. وهي في اإلقليم الثالث..

األرض الغليظة وقال قطرب: البصددددددرة من األرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حواف 

 (.5الدواب.. وقال غير  حجارة رخوة فيها بياضا)

في حين يقول ابن األعرابي البصددرة تعني الحجارة الصددالب قال وسددميت البصددرة لغلظها وشدددتها، 

 (6شرة قبل تمصير الكوفة بستة أشهر )وكان تمصيرها سنة أربع ع

والبيئة البصددرية بيئة جميلة هانئة العيو والمسددكن وكان فيها أشددجار كثيرة، ووصددفها الشدداعر ابن 

 (:7لنكك)

 ن من العيش ظريف نحن بالبصرة في لو  
 بين جنـــات وريف نحن ما هبت شمال
 فكأنا فـــــي كنيف فإذا هبت جنوب

        

وهي االمصدددر المشدددهور بأرض بابل من سدددواد العراو ويسدددميها قوم خد العذراء.. قال ابن  الكوفة

القاسم سميت الكوفة الستدارتها.. وسميت الكوفة كوفة الجتماع الناس بها من قولهم تكوف الرمل.. 

 (، أما بالنسبة إلى تمصير الكوفة فكان في أيام عمر بن الخطاب رضي هللا8وهي في اإلقليم الثالث )

 (.9عنه في السنة التي مصرت فيها البصرة وهي سنة أربع عشرة، وقيل سنة سبعة عشرة )

 نشوء النحو العربي  -3

ال يختلف الدارسددون في أن النشددأة األولى للنحو العربي كانت بصددرية خالصددة في مرحلتها األولى، 

ر بن عاصددم وعبد افكان أول من أصددل ذلك وأعمل فكر  فيه أبو السددود  الم بن عمر الدولي ومضدد

الرحمن بن هرمز، فوضددددددعوا للنحو أبوابا وأصددددددلوا فيه أصددددددوال فذكروا عوامل الرفع والنصددددددب 
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والخفض والجزم ووضعوا باب الفاعل والمفعول به والتعجب والمضاف وكان ألبي األسود الدولي 

 (10ذلك فضل السبل وشرف التقدم ا)

إال أنها كانت  ،ال لبعض أبواب النحو العربيوهذ  المرحلة وإن قال عنها الزبيدي قد قدمت تأصددددددي

 تعتمد على رواية المسموع.

وبعد ذلك جاء ما يمكن أن نعتبر  المرحلة الثانية في نشأة النحو العربي المتبدية في عبدهللا بن اسحل 

الحضددددددرمي وعيسددددددى بن عمر وأبي عمرو بن العالء، وما تزامن معهم من  هور القياس والعلل 

كن أن نعد  بداية لتعدد اآلراء النحوية التي هي أقل من الخالف. ومضت قصة نشوء النحوية وما يم

النحو العربي لتصدددددل إلى مرحلة أخرن تمثلت بالخليل الفراهيدي البصدددددري وأبو جعفر الرواسدددددي 

الكوفي والكسدددائي الكوفي وصدددوال إلى عصدددر المازني البصدددري وابن السدددكيت الكوفي وهذا يعني 

إلى مرحلة جديدة بوصفه مزيجا من الفكر البصري والكوفي معا، إذ أصبحت وصول النحو العربي 

 قواعد النحو العربي ناتجة عن االستنباط واالستقصاء. 

 

 نشوء المدرسة البصرية ومنهجها وطبقات نحوييها -4

 النشأة 

 كان للبصددرة السددبل كما قلنا سددابقا في نشددوء النحو العربي وقد توافرت بعض العوامل التي سدداعدت

على ذلك لعل أهمها الموقع الجغرافي المحاذي للبادية العراقية التي سدددكنها العرب األقحال الذين هم 

حجة في الرواية واللغة السدددليمة، بيد أن هذا العامل كان محصدددنا بعمال أخر وهو العامل السدددياسدددي 

لة األموية التي وما رافل قصة النحو العربي في ذلك الحيز الجغرافي من استقرار سياسي إبان الدو

 تزامن معها تشجيع العلماء وتهيئة األجواء العلمية والبحثية.

 (11ومهما يكن من أمر فقد اكان ألهل البصرة في العربية قدمة وبنحو لغات العربا )

هـدد( 117ويقال في معرض أخر إن أول النحاة البصريين الحقيقيين هو اابن أبي اسحل الحضرمي )

األسدود ولكنه من القراء، ومن المالح  أن جميع نحاة البصدرة الذين خلفو   وهو ليس من تالميذ أبي

يسددددلكون في القراء فتلميذا  عيسددددى بن عمر وأبو عمرو بن العالء وتلميذا عيسددددى: الخليل بن أحمد 

 (.12ويونس بن حبيب كل هؤالء من القراء ا )

 الخصائص

مع أن علماءها كانوا قد تأثروا أصددددبم للمدرسددددة البصددددرية منهجا ذا صددددبغة خاصددددة تفردت به، و

( إال 13بالمعتزلة من حيث المنهج والبيئة ال سدديما أنهم كانوا يعتدون بالعقل إذ سددموا بأهل المنطل )

أن طريقة في المنهج كانت قد اسددددتقامت لهم ولعل أهم ما يميزها هو أن قوة المنطل منحهم مسدددداحة 

اهد الموثوقة فقط مع أنهم حاولوا تفسدددير الصدددحيم أكثر حرية للتفكير واالسدددتنباط، كما أخذوا بالشدددو

من كالم العرب غير الموثوو به، وجعلوا المخالف من جهة المصنوع واللحن وكان من أهم مصادر 

هذ  المدرسة القرأن الكريم والشعر العربي، كما تميزت هذ  المدرسة بأنها وصلت إلى حد تخطيء 

القواعد النحوية، وعندما كانوا يصددددددلون إلى طريل  بعض أهل الحجة والدليل ألجل أال يتجاوزوا

مسددددود في التعليل والمحاججة يخلصدددون إلى القولة: )يحف  وال يقاس عليه(، ألنه شدددذ عن القاعدة 

 النحوية التي قعدوا لها. 

 الطبقات 
( لعلماء المدرسدددددة البصدددددرية 14في كتابه طبقات النحويين واللغويين أورد الزبيدي عشدددددر طبقات)

 ا بالجدول اآلتي:نجمله

 النحاة  الطبقة 

 أبو األسود الدؤلي، عبد الرحمن بن هرمز  األولى

 عنبسة الفيل، ميمون بن األقرن  ،يحيي بن معمر ،نصر بن عاصم الثانية

 ابن أبي عقرب، ابن اسحق الحضرمي الثالثة
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سفيان بن العالء، األخفش األكبر، عيسى بن عمر، مسلمة  الرابعة أبو عمرو بن العالء، أبو 
 بن عبد هللا، بكر بن حبيب 

 الخليل بن أحمد الفراهيدي، حماد بن سلمة، يونس بن حبيب أبو عاصم  الخامسة

النضررررررر بن شررررررميل، أبو محمد اليزيدي، سرررررريبوي،، أبو الحسررررررن األخفش، أبو عمر  السادسة
علي بن نضررررررر الجممضرررررري، مؤرح بن عمرو، محمد اليزيدي، أبو جعفر  الجرمي،

 اليزيدي، أبو العباس الفضل اليزيدي 

 أبو عثمان المازني، أبو حاتم السجستاني، الرياشي، الزيادي، التوزي، قطرب  السابعة

 أبو العباس المبرد، الباهلي  الثامنة

أبو إسحق الزجاح، محمد بن السراح، المبرمان، ابن درستوي،، أبو بكر األزهر، أبو  التاسعة
 بكر النحوي، بان الخياط 

ابو الفمد البصررررررري، الزجاجي، السرررررريرافي، أبو علي الفسرررررروي، علي بن عيسررررررى،  العاشرة 
 الميدمي، أبو طاهر، الكرماني، أبو علي البغدادي 

 

 بقات نحوييهانشوء المدرسة الكوفية ومنهجها وط -5

 النشأة 

جاء نشددوء المدرسددة الكوفية بعد نشددوء المدرسددة البصددرية لألسددباب التي أوردناها لنشددوء النحو في 

البصددرة، فقد أخذ علماء الكوفة النحو العربي شددبه جاهز من المدرسددة البصددرية صدداحبة السددبل ال 

 سيما من الخليل الفراهيدي.

فمثال نجد أن الفراء والكسائي وهما من المدرسة الكوفية قد أخذ النحو والصرف عن عيسى بن عمر 

وأبي العالء بن عمرو وتتلمذا عليهما. ويمكن القول إنه مع  هور ثعلب نشدددددددأت حركة جديدة في 

لعل تاريخ النحو العربي، بيد أن المدرسددة الكوفية لم تضدداهي المدرسددة البصددرية في الفكر النحوي 

أهم األسددددددباب لذلك هو انشددددددغال أهل العلم في المعرفة بمسددددددائل أقرب إلى العلوم العقلية كالمنطل 

والفلسددفة األمر الذي أدن إلى قصددور االهتمام بعلم النحو والصددرف، ولعل في هذا تفسددير لقصددور 

 المدرسة الكوفية التي لم تصل مرحلة متقدمة من التطور والنضج النحوي. 

بيد أن وجود المدرسدددة الكوفية كان له األثر اإليجابي في وجود مدارس نحوية أخرن اسدددتطاعت أن 

تقف بين المدرستين بصيغة توافقية ومن تلك المدارس المدرسة البغدادية التي كانت حصيلة الخالف 

 النحوي بين المدرستين / األم البصرية والكوفية. 

 الخصائص

أقل نضجا من المدرسة البصرية لالعتبارات السالفة الذكر إال أن هذا  مع أن المدرسة الكوفية كانت

لم يكن يعني تجردها من منهجية ذات صددددددبغة خاصددددددة بها مختلفة عن المنهج البصددددددري إذ كانوا 

فة  ما يميزها على مسددددددتون المنهج مخال كان من أهم  خالف المنهج البصددددددري ف ما ي كل  يتخذون 

البصدددريون، واألخذ بالروايات الواسدددعة والشددداذة والنادرة،  المصدددطلحات النحوية التي وصدددل إليها

ومنها الرواية الشدداذة للقرأن الكريم ونجدهم قد توسددعوا بالقياس على شدداكلة تخالف البصددريين أيضددا 

 وكان لألخبار الجزئية ح  وافر في المدرسة الكوفية.

 الطبقات

( لعلماء المدرسددددددة البصددددددرية 15)في كتابه طبقات النحويين واللغويين أورد الزبيدي سددددددت طبقات

 نجملها بالجدول اآلتي:

 النحاة  الطبقة

 الرؤاسي، معاذ المراء، أبو مسلم. األولى

 الكسائي. الثانية
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الفراء، القاسرررم بن معن، األحمر، هشرررام الضررررير، أبو طالب المكفوف، سرررلموي،،  الثالثة
 إسحاق البغوي، أبو مسحل، قتيبة النحوي.

 عاصم، أبو عبدهللا الطوال، محمد بن قادم، ابن سعدان، محمد بن حبيب. سلمة بن الرابعة

 أحمد بن يحيي ثعلب. الخامسة

سان، أبو بكر األنباري،  السادسة هارون بن الحائك، أبو موسى الحامض، المعبدي، ابن كي
 نفطوي،.

 

 نشوء الخالف النحوي بين المدرستين: دوافعه وآثاره اإليجابية  -6

 الخالف ودوافعهبواكير نشأة 

 (16اما بين الحجارة البيضاء والرمال الحمراء وقع الخالف ا)

ياو، فطبيعتها تحتمل تعدد  تعد اللغة العربية واحدة من أكثر اللغات العالمية التي يتعدد فيها السدددددد

 التأويل والمجاز والتفسير ولعل هذا ما يسمم لوجود أكثر من رأي ومن تأويل.

بيد أن الخالف النحوي إن كان يبرر  ما سددددددبل كما نفهم، لم ينطلل من هذ  المقولة بل كان له أكثر 

من سبب محتمل، فصحيم أن مكون تفكير العقل البشري عند فرد يختلف عن مكون التفكير وطرقه 

ف عند فرد أخر ال سدددددديما في الفهم واإلدرات إذ يتبدن العديد من العوامل التي أسددددددهمت في الخال

اآليدلوجيا التي تنأن بنفسددها عن مبدأ الخالف العلمي  –النحوي بين المدرسددتين لعل أهمها: المذهب 

 اإليجابي المنصف، ومنها العوامل الثقافية والبيئة اللغوية، واألسباب الشخصية. 

وترد كينونة الخالف النحوي البصدددددري الكوفي في حقيقتها إلى العامل السدددددياسدددددي الذي أخذ يتحكم 

شدددددتى مناحي الحياة االجتماعية والثقافية والعلمية ومنها النحو، فوالء البصدددددرة كان أمويا في حين ب

كانت الكوفة علوية الوالء، فنشدددب السدددباو والصدددراع ألجل الفوز في العلوم الذي بدا وكأنه مكسدددبا 

شجيع الوالة للعلماء دور كبير في التنافس الذي وصل إلى ج د التعصب لآليدلوجيا، كما وضم من ت

 واإلسراف. 

فه وجهات نظر، ال ترتقي إلى  ففي البدء لم يكن الخالف الذي يعني حالة عدم التوافل، بدأ بوصدددددد

الندية المتعصدبة، كما كان يخلو من المنهجية أيضدا، وهو في ذلك لم يتجاوز النقد الشدخصدي الفردي 

بياني مثال ومقولة )لو قال كذا الذي كان منطلل النقد الشددددددعري في العصددددددر الجاهلي أيام النابغة الذ

 لكان أفضل( دونما تعليل أو تحليل منهجي.

ويبدو أن الخالف الحقيقي بين المدرستين وإن نسوغه بالعامل السياسي المذهبي قد بدأ زمن الكسائي 

وسيبويه في وقت تمسك فيه علماء المدرسة الكوفية بالرأي الذي يعلي من شأن العباسيين الذين أغدقوا 

 العلماء المال والهدايا وجعلوهم مؤدبي أبنائهم. على

ويرن شوقي ضيف في حديثه عن بدء الخالف اأن أبواب الخالف النحوي فتحت على يدي األخفو 

تلميذ سدديبويه وأعد لنشددأة مدرسددة الكوفة النحوية وغيرها من مدارس النحو المختلفة، حيث إنه كان 

ستاذ  سيبويه في كثير من المسائل وحمل عالما بلغات العرب، وكان ثاقب الذهن حاد  الذكاء خالف أ

عليه وحمل عنه الكوفيون ومضدددوا يتسدددعون فيه فتكونت مدرسدددتهم وهو الذي فتم للفراء والكسدددائي 

أبواب الخالف مع سدددددديبويه والخليل على مصددددددداريفها وتنمية هذا الخالف بحيث نفذ إلى مذهبهما 

 (17النحوي الجديد ا )

 بية آثار الخالف اإليجا

سلبياته إال أنه ال يخلو من اآلثار اإليجابية بشكل مباشر أو  ومهما كان من أمر في هذا الخالف على 

غير مباشر، فقد من أهم النتائج اإليجابية ههنا:  هور مصنفات نحوية كثيرة جدا ال سبيل لحصرها 

واالجتهاد في مسائل الشعر  ههنا، ومنها التنوع في الروية والمناهج النحوية، وتعدد التأويل والتفسير

والقرأن الكريم والحديث النبوي الشريف ومنها التوسع في جواز المسائل النحوية وكل هذا أدن إلى 

 اكتمال قصة النحو العربي. 
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 الجزء الثاني 

 مصنفاته، وكتابه اإلنصاف  –أبو البركات األنباري  -1

البحث، بين المدرسددتين البصددرية والكوفية  سدديتناول هذا الجزء مسددائل خالفية منتقاة طبقا لتوجه هذا

وسدددددديكون كتاب االنصدددددداف لألنباري هو المتن النصددددددي النحوي الذي سددددددتؤخذ منه هذ  الخالفات 

 والوقوف على أحكامها وحججها لما له من أهمية كبيرة بين المصنفات التي تصدت لهذ  المسائل. 

  أبو البركات األنباري
لهم فضدددددددل كبير في مسدددددديرة اللغة العربية وتطورها وفي رفدها  وهو أحد العلماء األجالء الذين

بمصدددنفات كثيرة متنوعة نحوية وصدددرفية وسدددون ذلك، وله تراجم عديدة في كتب التراجم من مثل 

 العبر في خبر من غبر للذهبي، وفي الطبقات البن قاضي شهبة، وفي وفيات األعيان البن خلكان. 

رحمن بن أبي الوفاء محمد بن الحسن بن سلمان األنباري الملقب وأبو البركات األنباري هو اعبد ال

هـ( قرأ اللغة على أبي منصور ابن الجواليقي وكان من األئمة المشار 577كمال الدين النحوي )ت 

(، واألنباري نسبة إلى األنبار وهي بلدة قديمة من بلدات الفرات سميت بهذا 18إليهم في علم النحوا)

 (.19ن يتخذ فيها أنابير الطعام، وسكن األنباري بغداد وفيها مات. )االسم ألن كسرا كا

فات األنباري التي ذكرت في التراجم أنه كان عالما باللغة العربية ونحوها وصددددددرفها  ومن صدددددد

وأسرارها، وكان عابدا فقيها وزاهدا ورعا مثقفا باحثا في الفقه الذي تداخل وعلوم العربية وقيل عنه 

 (20لم العربية وشدت إليه الرحالا )اوكان قد تفرد بع

وألبي البركات األنباري مئة وثالثون مصددددددنفا علميا في النحو والصددددددرف واللغة، وقد أورد محقل 

( كتاب اإلنصددداف )حسدددن حمد( بعضدددا من هاتيك المصدددنفات كان من أهمها: أسدددرار العربية، 21)

ساليب اللغة، والبلغة في الفرو بين ال –مذكر والمؤنث، والبيان في جمع أفعل واألضداد، البلغة في أ

أخف األوزان، وتصددددرفات لو، والجمل في علم الجدل، وحلية العربية، وحلية العقول في الفرو بين 

المقصور والممدود، وديوان اللغة، والزهرة في اللغة، وزينة الفضالء في الفرو بين الضاد والظاء، 

عراب، وغريب إعراب القرأن، وفعلت وأفعلت، وشددددددفاء السددددددائل في بيان رتبة الفاعل، وعقود اإل

وكتاب األلف والالم، وكتاب في يعفون، وكتاب في كال وكلتا، وكتاب كيف، وكتاب ما، لمع األدلة 

في أصول النحو، ومسألة دخول الشرط على الشرط، والمرتجل في أبطال تعريف الجمل، والمعتبر 

الوجيز في التصريف، وغير ذلك الكثير من كتب في الفرو بين الوصف والخبر، وميزان العربية، و

 شرل الدواوين الشعرية للشعراء الفحول.

 اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصرين والكوفيين  –كتابه 

تناول هذا الكتاب النحوي عرضدددددا مفصدددددال للمسدددددائل الخالفية النحوية بين المدرسدددددتين البصدددددرية 

عشددرين مسددألة، وكان سددبب تأليف هذا المصددنف القيّم كما علله والكوفية، وقد جاءت في نحو مئة و

األنباري نفسه أن اجماعة من الفقهاء والمتأدبين واألدباء المشتغلين بعلم العربية بالمدرسة النظامية 

عمر هللا مبانيها ورحم هللا بانيها، سدددألوني أن ألخص لهم كتابا لطيفا يشدددتمل على مشددداهير المسدددائل 

 (.22حويي البصرة والكوفة ا)الخالفية بين ن

ويوضددددم لنا األنباري المنهج الذي سددددلكه هذا الكتاب ال سدددديما في حكمه النقدي النحوي القائم على 

الموضوعية وعدم االنتصار لهذا الطرف أو ذات ألي سبب، فعنوان الكتاب يشي بمنهجية األنباري، 

هل الكوفة أو البصددددرة على سددددبيل إذ يقول: اواعتمدت في النصددددرة على ما أذهب إليه من مذهب أ

 (.23اإلنصاف ال التعصب واإلسرافا)

 

 من توقيعات الخالف النحوي بين المدرستين 

 نتائج خالفية وحجج مشتركة -التوقيع األول 

يناقو هذا الجزء المسدددددددائل الخالفية التي قامت على نفس الحجة والدليل عند كلتا المدرسددددددتين، 

مفاصدددددددل الخالف النحوي بينهما لم يكن قائما أو مسددددددتندا على  والجدون من ذلك إثبات أن بعض

 المنطل العلمي فكان الخالف لمجرد الخالف بدليل اشترات الحجة والدليل فكان منها:
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(، إذ ذهب الكوفيون إلى أن الالم األولى في لعل إنما هي أصلية 24)مسألة القول في الم لعّل األولى 

ف كلها أصددلية والحروف ال يدخلها شدديء. وحجتهم في ذلك مسددوغين ذلك بأن )لعل(حرف والحرو

شاذا( على زيد  عبدل، وهي كلمات معدودة فقد  –زيدل، وعبد  –أن قالوا إن ما دخل بوصفه زائدا )

 خلصوا إلى أن مثل هذ  الكلمات ال يجوز فيها الزيادة إال عن طريل الشذوذ.

أي )لعل( كثيرا في الكالم بدون الالم األولى  أما البصدددريون فقالوا هي زائدة ألن العرب اسدددتعملوها

زيدل  –وهذا في معنى إثباتها وهو ما يدل على زيادتها، وحجتهم في ذلك أن الالم الداخلة على زيد 

 عبدل هي من الزوائد أيضا ألن وجودها في زيدل يجري معنى زيد وهكذا  –وعبد 

زيدل من الزوائد في حين أنهما اختلفتا في الم  -وبذا نجد أن كلتا المدرستين اتفقتا على أن الم زيد

 لعل. 

 (25ومنها مسألة القول في إعراب المثنى والجمع على حّده )

ذهب الكوفيون إلى أن األلف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضدددددمة والكسدددددرة في 

يدون( و)رأيت الزيدَين/ الزيِدين( أنها حركات إعراب تتغير كتغير الحركات بدليل: )قام الزيدان/ الز

 ،) و)مررت بددالزيدددَين/ بددالزيددِدين(، فتتغير الحركددات نحو )قددام زيددد ( رأيددت زيدددا ( ومررت بزيددد 

وحروف اإلعراب ال تتغير ذواتها عن حالها فلما تغيرت تغير الحركات دل على أنها بمنزلتها ولهذا 

 ب االسم بها. سماها سيبويه حروف اإلعراب ألنها الحروف التي أعر

أما البصدددددريون فقالوا هي حروف إعراب وليسدددددت باعراب، إنما زيدت للداللة على التثنية والجمع 

 فالواحد يدل على مفرد فاذا زيدت هذ  الحروف دلت على التثنية والجمع.

ولعل في اتكاء الكوفيين على قول سددديبويه كما سدددلف على أنها حروف إعراب ما يدل على إقرارهم 

بأنها حروف إعراب وليس حركات إعراب فأخذوا حجة البصددددددريين نفسددددددها من خالل سدددددديبويه 

 البصري وقالوا إنها الحروف التي أعرب االسم بها، ولم يقولوا الحركات التي أعرب االسم بها. 

 (26ألة فعل األمر مبني أم معرب )ومنها مس

ذهددب البصددددددريون إلى أن فعددل األمر مبني في حين ذهددب الكوفيون بددأندده معرب مجزوم، واحتج 

( وهكذا  ( هو )ِلتذهب  ( بمعنى )اذهب  : ِلتفعل  الكوفيون بأنه معرب مجزوم ألن األصددل فيه نحو )افعل 

مر( منه، كما احتجوا أن قالوا إن االدليل واحتجوا بذلك إنه لما كثر اسددددددتعماله حذفوا الالم )الم األ

( فكذلك فعل  نا أجمعنا على أن فعل النهي معرب مجزوم، نحو: )ال تفعل  على أنه معرب مجزوم أ

( ألن األمر ضد النهي وهم يحملون الشيء على ضد  كما يحملونه على نظير  فكما أن،  األمر )افعل 

(، وتمسدددك الكوفيون بهذا الرأي بعرض دليل أخر 27فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل األمرا )

على أنه معرب مجزوم بالم مقدرة، بدليل القول افي المعتل )اغُز( و)ارِم( و)اخَو( فتحذف الواو 

نه مجزوم  ياء واأللف، كما نقول )لم يغُز( و)لم يرِم( و)لم يخَو( بحذف حرف العلة فدل على أ وال

 (.28بالم مقدرة )

ريين عليهم أن قالوا اإنما قلنا أنه مبني على السددكون ألن األصددل في األفعال في حين كان رد البصدد

أن تكون مبنية واألصدددل في البناء أن يكون على السدددكون وإنما أعرب ما أعرب من األفعال أو بني 

منها على فتحة لمشددابهة ما باألسددماء، وال مشددابهة بوجه ما بين فعل األمر واألسددماء فكان باقيا على 

(، وفي ما يتصل بحذف الالم رد البصريون على تسويغ حذفها لكثرة استعمالها 29في البناءا)أصله 

كما يرن الكوفيون أنه ال يكون إال فيما يختص بما يكثر في االسدددددتعمال فمثال )لم يكن( تصدددددبم )لم 

يهن(:  يك( بحذف النون لكثرة االستعمال ههنا في حين لم يقوال في )لم يصن(: )لم يُص( وال في )لم

 (.30)لم يــهُ(ا)

وفيما يتعلل في حذف اآلخر من األمر المعتل رد البصددددريون على الكوفيين بأن سددددببه لم يكن الالم 

المحذوفة لكثرة االسدددددتعمال فقالوا اإنك تحذف الواو والياء واأللف من نحو )اغُز( و)ارِم( و)اخَو( 

لنا: إنما حذفت هذ  األحرف التي هي الواو كما تحذفها من نحو ))لم يغُز( و)لم يرِم( و)لم يخَو( ق

واأللف والياء للبناء ال لإلعراب والجزم حمال للفعل المعتل على الصددددددحيم وذلك إنه لما اسددددددتون 
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الفعل المجزوم الصددددددحيم وفعل األمر الصددددددحيم كقولك: )لم يفعل وافعل يا فتى( وإن كان أحدهما 

َي بينهما في الفعل ا ّوِ لمعتل وإنما وجب حذفها في الجزم في هذ  األحرف مجزوما واآلخر سددداكنا سدددُ

(.وهذا يعني أن البصدددريين 31التي هي الواو واأللف والياء جرن مجرن الحركات ألنها تشدددبههاا )

 يقولون إنما هي كانت امتدادا للحركات فحذفت ودلت على حركاتها.

وفيون بأن اسددددددم الفعل )نزاِل( وتبقى المسددددددألة ههنا خالفية باختالف الحجة ال اتفاقها الى أن يقر الك

ما هي  عل األمر انزل إن يةوالتي هي بمعنى ف نا نتفهم  مبن فان ك حذف الالم في )لتنزل(،  بب  بسدددددد

حججهم القائمة على حذف هذ  الالم من فعل األمر لكثرة االسددددددتعمال كما ذهبوا، فاننا ال نتفهم كيف 

وا بأن فعل األمر معرب مجزوم قالوا اإنما يقرون في أن نزال مبنية وهنا التناقض ال سدديما أنهم أقر

(، فدداذا بهم يقرون ببندداء )نزال( وهو مددا ذهددب إليدده 32بني )نزاِل( لتضددددددمندده معنى فعددل األمرا)

 البصريون جملة وتفصيال، بعد أن نفوا بناء فعل األمر نفيا قطعيا. 

 (33ومنها مسألة: الحروف التي وضع عليها االسم في "هو" و"هي" )

لمسدددألة نجد فيها تقاطعات في الحجة واختالف في الرأي أيضدددا ، ويتبدن ذلك من خالل ما وفي هذ  ا

تبنا  الكوفيون في أن االسدددم من )هو( و)هي( الهاء وحدها، في حين ذهب البصدددريون إلى أن )هو( 

 و)هي( بمجموعهما هما االسم. 

ياء في )هي( تحذفان في المثنى وكانت حجة الكوفيين في هذا الشددأن بأن قالوا: إن الواو في )هو( وال

 نحو: )هما( ولو كانت أصال لما حذفتا.

واحتجوا بما جاء في الشددددددعر من نحو )بينا ( أي )بينما هو( و)إذا ( بمهنى )إذا هو( و)إذِ ( بمعنى 

)إذا هي(، ورأوا في حذف الياء إنما يدل على أن االسددددددم في )هو( هو: الهاء وحدها، واإنما زادوا 

 (.34ا )لالسم كراهية أن يبقى االسم حرفا واحداء تكثيرا الواو واليا

وكراهية أن يبقى االسم حرفا واحدا هو ذاته ما ذهب إليه البصريون أيضا وهنا المفارقة في اجتماع 

الحجة والتعليل واالختالف في النتيجة، فقالوا االدليل على أن الواو والياء أصددل أنه ضددمير منفصدل 

جوز أن يبنى على حرف واحد ألنه ال بد من االبتداء بحرف والوقف على والضددددمير المنفصددددل ال ي

حرف فلو كان االسدددددم هو الهاء وحدها لكان يؤدي إلى أن يكون الحرف الواحد سددددداكنا وذلك محال 

 (.35فوجب أال تكون الهاء وحدها هي االسما)

سا على بيد أن كالم الكوفيين غير صحيم ألن تثنية )هو( كما يرن النحاة في كثير هم هو )هوان( قيا

زيدان ولو جاز ذلك لقيل في تثنية أنت )أنتان(، لكن )هما( إنما صدددددديغة مرتجلة للمثنى،  –تثنية زيد 

وبذا نالح  إن الكوفيين كرهو أن يبنى االسددددم على حرف وكذلك البصددددريون لم يجوزوا بناء  على 

 . حرف واحد وهم يتفقون في التعليل في حين يختلفون في النتيجة

بيد أن المفارقة في اختالف البصريين والكوفيين النحوي يتبدن في ما يتبدن في اتفاقهم على النتيجة 

يل،  فكال (، 36ومن ذلك مسأأأأأأأألة القول في علة إعراب الفعل الم أأأأأأأار  )مع اختالفهم في التعل

 المدرستين اتفقتا على أن األفعال المضارعة معربة واختلفتا في العلة اإلعرابية. 

بنى الكوفيون أن علددة إعراب الفعددل المضدددددددارع مردود إلى ادخول المعدداني المختلفددة واألوقددات ت

 الطويلةا في حين ذهب البصريون إلى أن علة إعراب األفعال المضارعة كائن في أوجه منها: 

أن الفعل المضارع يكون شائعا فيتخصص كما أن االسم يكون شائعا فيتخصص، ومن ذلك  -1

 )يذهب( صالحة للحال واالستقبال في حين )سوف يذهب( اختصت باالستقبال بعد شياعه. 

دخول الم االبتداء فيه، من مثل: )إن زيدا ليقوم( كما تقول: )إن زيدا لقائم(، وبذا دل على  -2

 هذا ما ال يحدث في فعلي األمر والماضي. المشابهة بينهما، و

ويرن األنباري في رد  على الكوفيين فيما ذهبوا إليه في تعليل إعراب الفعل المضددددددارع بوصددددددفه 

دخله المعاني المختلفة واألوقات الطويلة، في أن األولى أن يكون الفعل الماضدددددي بوصدددددفه األطول 

مسددددددتقبل الذي هو دونه معربا، اولو كان طول وقتا هو المعرب ال المبني فكيف يجوز أن يكون ال

 (.37الزمان يوجب اإلعراب لوجب أن يكون الماضي معربا ا )



 

 9 لؤي بدران... .ُحّجة الَخصم بين المدرستين البصرية والكوفية

 

 

 

 

 من الخالفات في مسائل الخبر  -التوقيع الثاني 
كما تبين في نماذج التوقيع األول أن مجمل الخالف بين المدرسددددتين لم يكن قائما على الموضددددوعية 

، وفي هذا التوقيع سددنجد أن الخالف في تفاصدديله لم يكن إلى لمجرد العلمية إذ جرد للمخالفة فحسددب

الخالف أيضدددا. وسددديصدددار إلى اجتزاء بعض النماذج التي سدددتلقي الضدددوء على ماهية الخالف في 

 )مسائل الخبر( بين المدرسة الكوفية والبصرية.

 (38.)القول في تحّمل الخبر الجامد ضمير المبتدأفمن تلك المسائل مسألة: 

ن الكوفيون أن خبر المبتدأ إذا كان اسددما محضددا فانه يتضددمن ضددميرا يرجع إلى المبتدأ، وتبينوا ير

ذلك من خالل الشددددددواهد: )زيد أخوت( وتقدير  كما يرون: )زيد قريبك( و)عمرو غالمك( وتقدير  

كما يرون: )عمرو خادمك(، فهم جوزوا على سددبيل التقدير ليتخلصددوا من االسددم المحض، وحولو  

ى الصددددفة المشددددبهة )قريب( واسددددم الفاعل )خادم(، وذلك لعلمهم أن في هذا التقدير ال مشددددكلة في إل

مقاربته ومشابهته بالفعل، وهو األصل، وهذا ما ذهبت إليه أصال المدرسة البصرية التي ترن الخبر 

 (.39اإذا كان صفة أنه يتضمن الضمير نحو )زيد قائم( و)عمرو حسُن( وما أشبه ذلكا)

الشواهد أعال  ال تحتمل التأويل فاالسم المحض ليس كالصفة، وهذا يعني أن في رأي المدرسة  ولعل

 -الكوفية التفاف مغلوط على العلة النحوية ها هنا، في حين أن البصددددريين لم يحملوا االسددددم المحض

 الضمير العائد على المبتدأ، وبذا يكون الخبر في:

 زيدزيد أخوت: ال يحتمل ضميرا عائدا على  -

زيد خادمك: يحتمل ضمير عائدا على المبتدأ )زيد( ألنه ليس اسما جامدا / محضا، بل هو اسم  -

 فاعل، واسم الفاعل هو األقرب إلى الفعل، والفعل هو الذي يحتمل الضمير. 

 ومن تلك المسائل مسألة القول في تقديم الخبر على المبتدأ 

يرن الكوفيون أنه ال يجوز أن يتقدم الخبر بوصفه جاء مفردا أو جملة على المبتدأ، وذلك بسبب تقدم 

 االسم  اهر . 

 (زيد قائم( وقالوا إنما يجب القول: )قائم زيدفلم يجوزوا مثال القول: )

 (. زيد أبوه قائم، وقالوا إنما يجب القول: ))أبوه قائم زيد(ولم يجوزوا القول: 

ذهبت المدرسة البصرية إلى مخالفة ذلك، وقالت اإنما جوزنا ذلك ألنه قد جاء في كثيرا في  في حين

 (. وسردوا األمثلة اآلتية: 40كالم العرب وأشعارهم.ا )

 في بيته يؤتى الحكم، وتقدير : الحكم يؤتى في بيته -

 في أكفانه لُفَّ الميت، وتقدير : الميت لف في أكفانه -

وبينوا أن في كال الشاهدين السابقين تقدم الضمير على الظاهر ولم يجدوا أشكاال في ذلك ألن المتقدم 

ها هنا ال يجمع بين اللف  والتقدير، فتقدير ضددددددمير االسددددددم قائم على  اهر  باللف  أو التقدير دونما 

 جمع. 

فسه( عائدة إلى موسى وإن (، فالهاء في )ن41) وأما قول هللا تعالى )فأوجس في نفسه خيفة موسى(

 كان متأخرا لفظا، ألن )موسى( في تقدير التقديم والضمير في تقدير التأخير. 

 ومن المسائل مسألة القول في تقديم )خبر( ما زال واخواتها عليهن. 

قديم خبر اما زالا نه ال يجوز ت ية أ مدرسدددددددة الكوف ها في المعنى،  رأت ال لذي من أخوات ها، وا علي

(، كما أنهم 42اجهم بأن اما زال ليس بنفي للفعل وإنما هو نفي لمفارقة الفعلا )وسددددددوغوا احتج

(. فهم 43وجدوا في ازالا معنى النفي و)ما( للنفي، ولما ادخل النفي على النفي صددددددار إيجابياا )

ينطلقون من مسددألة نفي النفي إيجاب. وإن هذا القانون النحوي صددحيم إال أن المدرسددة البصددرية لم 

ه مسددددددوغا ها هنا، إذ قالوا: اإنما قلنا إنه ال يجوز تقديم خبر اما زالا عليها ألن )ما( للنفي تجد ل

 (.44والنفي له صدر الكالم فجرن مجرن االستفهام في أن له صدر الكالما )
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فالمدرسة البصرية كما يتضم من قولهم ينطلقون من أن الحرف ينبغي أن يأتي قبل االسم وقبل الفعل 

 معنى فيهما، وألجل أن يعمل فيهما أيضا، وسردوا المثالين اآلتيين:إلفادة ال

 زيدا  أضربت؟ -

 قائما ما زال زيد   -

فكما ال يجوز القول األول في االسدددتفهام الذي له الصددددارة في الكالم كي يعمل في الفعل )ضدددرب( 

ألن )ما( ال تعمل  فانه ال يجوز كذلك تقديم )قائما( في القول الثاني الذي هو خبر )ما زال( عليها،

 في ما قبلها بل تعمل في ما بعدها. 

 ومن المسائل مسألة القول في رافع الخبر ب

" المؤكدة وأخواتها.)  (45عد "إنَّ

اختلفت المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية في مسألة رفع الخبر بعد إن وأخواتها، فكان مما ذهب 

( وأخواتها ال ترفع ال خبر ولكنها تنصددب األسددماء لمشددابهتها الفعل، والمشددابهة إليه الكوفيون أن )إنَّ

( وأخواتها ترفع الخبر ألنها  فرع ال أصددل وفي الفرع ضددعف. في حين ذهب البصددريون إلى أن )إنَّ

حروف مشدددددبهة بالفعل بدرجة قوية ليس في اللف  فحسدددددب بل وفي المعنى، ولذلك هي ترفع الخبر. 

 (:46فع كامن في خمسة وجو  )ورأت المدرسة البصرية أن مسوغ هذا الر

 أنها على وزن الفعل -1

 أنها مبنية على الفتم والفعل الماضي مبني على الفتم -2

 أنها تقتضي االسم كما أن الفعل يقتضي االسم -3

 تدخلها نون الوقاية نحو )إنني( و)لكنني(  -4

فيها معنى الفعل، فمعنى )إّن وأّن( هو حقّقت، ومعنى )كأن( هو شبّهت، ومعنى )لكّن( هو  -5

 استدركُت، ومعنى )ليت( هو تمنيُت، ومعنى )لعل( هو ترّجيُت. 

فلهذ  األسددددددباب أشددددددبهت هذ  الحروف الفعل، فوجب عملها عمل الفعل، والفعل يكون له مرفوع 

 مشبه بالفاعل في حين المنصوب مشبه بالمفعول.  ومنصوب وكذلك األحرف ها هنا فالمرفوع

بيد أن المدرسة الكوفية أغفلت جانبا مهما وهو كيف يمكن لهذ  الحروف أن تعمل النصب في األسماء، 

 (47وال تعمل الرفع فيها فما من عامل ا يعمل في األسماء النصب إال ويعمل في الرفع ا)

 

 (48خبر "ما " النافية عليها. ) ومن المسائل مسألة القول في تقديم معمول

جوزت المدرسددة الكوفية تقديم معمول خبر )ما( النافية عليها انطالقا من أن )ما( بمنزلة )لم( و)لن( 

(، و)زيدا لم أضددددددبر( وعمرا لن أُكرم( فاذا جاز  و)ال( وكلها للنفي، ومن ذلك: )طعاَمك ما زيد  أكل 

 التقديم مع هذ  الحروف جاز مع )ما(.

ن ذهبت المدرسة البصرية إلى خالف ذلك فقالوا: ا إنما قلنا إنه ال يجوز ذلك ألن )ما( معناها في حي

النفي ويليها االسدددم والفعل، فأشدددبهت حرف االسدددتفهام، وحرف االسدددتفهام ال يعمل ما بعد  فيما قبله 

لك إلى مسدددألة فكذلك ها هنا: اماا ال يعمل ما بعدها فيما قبلها. ونلح  أن المدرسدددة البصدددرية ترد ذ

 صدارة الكالم لجري )ما( مجرن االستفهام الذي له الصدارة في الكالم أيضا. 

 (49ومن المسائل مسألة القول في زيادة الم االبتداء في خبر لكن )

اختلف المدرسة الكوفية مع المدرسة البصرية في دخول الم االبتداء في خبر لكن، إذ ذهبت إلى أنه 

بر لكن، واحتجوا على ذلك من جانبين: النقل والقياس، أما النقل فقالوا أنه يجوز دخول الالم في خ

 ورد عند العرب ما يثبت ذلك مستشهدين بقول الشاعر:

 يلومونني في حب ليلى عواذلي        ولكنني من حبها لعميد

ا أن وأما القياس فأصدددددل لكن هو )إّن( زيدت عليها )ال( و)الكاف( فصدددددارتا جميعا حرفا واحدا وبم

 أصل لكن هو )إن( كما يرون جاز أن يقع على)لكن( كما يقع على )إن(. 
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ويبدو أن حجج المدرسدددة الكوفية هنا ضدددعيفة بالمقارنة إلى ما أتت به المدرسدددة البصدددرية من دالئل 

منطلقأأة من حجج علميددة قدداطعددة، تقوم على قددانون نحوي منطقي، وكددانددت حججهم في بعضددددددهددا 

فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه ال يجوز ذلك ألنه ال يخلو إما أن تكون  ، االمدرسأأأة الكوفية نفسأأأها

هذ  الالم الم التأكيد أو الم القسدددم على اختالف المذهبين وعلى كال المذهبين فال يسدددتقيم دخول الالم 

لمعنى في خبر لكن، وذلك ألنها إن كانت الم التأكيد فالم التأكيد إنما حسددنت مع اإّنا ال تفاقهما في ا

ألن كل واحدة منهما للتأكيد وأما لكن فمخالفة لها في المعنى، وإن كانت الم القسدددم فانما حسدددنت مع 

اإّنا ألن اإّنا تقع في جواب القسدددم كما أن الالم تقع في جواب القسدددم، وأما الكّنا فمخالفة لها في 

 (. 50ذلك ألنها ال تقع في جواب القسم، فينبغي أن ال تدخل في خبرها الا )

 (.51ومن المسائل مسألة القول في الخبر بعد "ما" النافية النصب )

رأت المدرسة الكوفية في هذ  المسألة أن )ما( ال تعمل في الخبر وهو منصوب بحذف الخافض نحو 

ما زيد قائما أصددددلها: ما زيد بقائم، فحذف الخافض ولذلك وجب أن يكون منصددددوبا ا ألن الصددددفات 

 (.52منتصبات باألنفس ا )

واحتجت المدرسددة الكوفية على ذلك أيضددا بأن قالت ا إنها ال تعمل لنفي الخبر وذلك ألن القياس في 

ا ماا ال تكون عاملة ألبتة ألن الحرف إنما يكون عامال إذا كان مختصا، كحرف الخفض لما اختص 

 (. 53باألسماء عمل فيها وحرف الجزم لما اختص باألفعال عمل فيها ا )

 (:54سة البصرية فرأت أن )ما( تنصب الخبر ألنها أشبهت )ليس( من وجهين )أما المدر

 دخولها على المبتدأ والخبر مثل )ليس( -1

 تنفي ما في الحال مثل )ليس(  -2

والذي يقوي من هذين الوجهين دخول )الباء( في خبرها كما تدخل في خبر ليس لذلك تجري مجرن 

 ليس.

نا  األنباري في هذ  المسددددددألة من أن حذف الخافض ال ومما يقوي رأي المدرسددددددة البصددددددرية ما تب

يقتضي في كل األحوال نصب الخبر فكثير امن األسماء تدخلها حروف الخفض وال تنتصب بحذفها 

كقولك: )كفى باهلل شددددهيدا( و)كفى باهلل نصدددديرا( ولو حذفت حرف الخفض لقلت   )كفى هللا شددددهيدا( 

ل األنبدداري أن القولين في كال الحددالين أكددان حرف (. فنالح  كمددا يقو55و)كفى هللا نصدددددديرا(ا)

 الخفض موجودا أم محذوفا سيان. 
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