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َّ
ملخ�ص البحث
ش��ك يف َّ
َّ
أن األوجه اإلعراب َّية تتعدَّ د ،وتتغاير دالالهتا تب ًعا الختالف رواية نظم
ال

من وجه ،وهو باب من أبواب سعة العرب َّية وثراء دالالهتا.

عيل بن َم ْي َثم ب��ن ا ُملعلىَّ (ت 679هـ)،
والبح��راين أبو الفضل كامل الدي��ن َم ْي َث ُم ب ُن ٍّ
ّ
ِ
من علامء البحرين الوافدين إىل احل َّلة ،وقد أكثر يف رشحه عىل النهج من ذكر اختالفات
الرواي��ات ،واجتهد يف حماولة التوفيق بينها ،وترجيح بعضها عىل بعض ،بام توافر له من

مهها َّ
الريض،
أن الرواية هي الثابتة يف النس��خة اخلط َّي��ة جلامعها الرشيف
أد َّل��ة معتربة ،أ ّ
ّ
والس�� َّيام إذا علمنا َّ
أقر
أن النس��خة التي اعتمد عليها
البحراين هي نس��خة املصنِّف ،كام َّ
ُّ
بذل��ك املح ِّققون ،فض�ًل�اً عن اعتامده عىل األد َّل��ة اللغو َّية التي تتَّج��ه بالرواية إىل أقرب
النص.
املعاين املرادة يف ِّ

وه��ذا البح��ث حي��اول الكش��ف عن ه��ذه املطال��ب ،باس��تقراء مجل�� ًة صاحلة من

مرص ًحا فيه��ا بذكر اختالف
النص��وص الت��ي وردت يف رشح هن��ج البالغة
للبح��راين َّ
ّ
الرواي��ات اللغو َّية ،وما يس��تتبع ذلك من اتِّس��اع أوج��ه الدالالت النحو َّي��ة املبن َّية عىل

تعاق��ب العالم��ات اإلعراب َّية  ،وما ينتج ع��ن ذلك من إمكان ترجي��ح رواية لغو َّية عىل

رواية أخرى  ،وس��ترتتَّب النصوص املدروس��ة يف البحث بحس��ب أس��بق َّية ورودها يف
الرشح.

35

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

تركيب ال��كالم ،ويتَّضح منه َّ
ُعرب بأكثر
أن ألفا ًظا كثري ًة يف بعض الرتاكيب العرب َّية قد ت َ

...اختالف الرواية اللغو َّية و�أثره يف اتِّ�ساع �أوجه الداللة النحو َّية

Abstract
There is no doubt that the syntactic aspects are numerous,
and their connotations vary according to the difference in the
from it that many words in some Arabic compositions may be
translated in more than one way, and it is one of the sections of
the amplitude of Arabic and the richness of its connotations.
And Al-Bahrani Abu Al-Fadl Kamal Al-Din Maytham bin Ali bin
Maytham bin Al-Mualla, D. 679 AH., from Bahrainian scholars who
comes to Hilla, And in his explanation of (Al-Nahj), he mentioned
the differences in the narrations, and worked hard to try to
reconcile them, and give priority to some of them with the available
evidence, the most important of which is that the hadith is the
constant in the written version that Al-Sharif Al-Radi compiled,
Especially if we know that the version on which Al-Bahrani
relied is the copy of the compiler, as acknowledged by the
authors, in addition to his reliance on the linguistic evidence
that directs the hadith to the closest meaning of the text.
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narration of the systems of speech synthesis, and it is evident
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This research tries to uncover these demands by extrapolating
a valid sentence from the texts mentioned in (Sharh Nahj
Al-Balaghah) by Al-Bahrani, in which the difference in linguistic
narratives is stated, and the consequent expansion of the
grammatical connotations based on the succession of syntactic

َّ
العدد السادس عشر/املجلد اخلامس/اخلامسة
السنة
م2020 حزيران/هـ1441 ذي القعدة

signs, and the resulting possibility of weighting a linguistic
narration. According to another narration, and the texts studied
in the research will be arranged according to the precedence of
their inclusion in the explanation.
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توطئة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َّ
ثابت ،تب ًعا لتاميز
أم��ر ٌ
عيلٌ 
إن اخت�لاف الروايات يف الكالم املنقول عن اإلمام ّ
«رواي��ات ِ
الريض نفس��ه ،فقال:
رصح به الرشيف
كالم ِه
ُ
َّ
ّ
ق��وة حافظة الرواة ،وق��د َّ

ختتلف اختال ًفا شديدً ا ،)1(»...ومن أمثلة ما أورده من مصاديق ذلك ،ما ذكره بعد إيراد
ُ
ِ
ب ،وال َب ِق َي ِمنْك ُْم آبِ ٌر)( ،)2قال« :قوله
كالم اإلم��ام يف اخلوارج( :أصا َبكُم حاص ٌ
(وال َب ِق َي ِمنْك ُْم آبِ ٌر) ُيروى عىل ثالثة أوجه ،أحدها :أن يكون كام ذكرنا (آبر) بالراء ،من
َّخل ،أي :ي ِ
قوهل��م :رجل آبِ ٌر ،للذي يأ ُب ُر الن َ
صل ُح��ه ،ويروى (آثِ ٌر) بالثاء -بثالث نقط-
ُ
َ
أصح الوجوه عندي ،كأنَّه قال:
ُيراد به الذي َيأ ُثر
احلديث ،أي :يرويه وحيكيه ،وهو ُّ
ِ
ب»(.)3
رب ،و ُيروى (آبِ ٌز) ،بالزاي املعجمة ،وهو الواث ُ
ال يبقى منكم مخُ ٌ
ِ
اح النهج يف اس��تقراء االختالفات التي ِترد
الرشيف
وعىل َهدْ ي
رش ُ
الريض ،س��ار َّ
ّ

يف ضبط األلفاظ ،ويف العالمات اإلعراب َّية ،ويف تراكيب الكالم ،اعتام ًدا عىل االختالف
الريض ،وهذه النسخ حمفوظة
بني نسخ النهج الكثرية التي كتبها القدماء ،بد ًءا من نسخة
ّ

اليوم يف مدن اهلند وإيران ودمش��ق والقاه��رة وغريها(ُ ،)4ث َّم رشعوا يف مقابلة الروايات
املختلف��ة يف هذه النس��خ ،وبيان س��بب اختالفه��ا ،فعزوا بعض االخت�لاف إىل حتريف
النساخ ،وقبلوا بعض الروايات ،وحاولوا توجيهها بذكر ٍ
ٍ
مقبول هلا يف العرب َّية.
وجه
َّ
عيل بن َم ْي َثم ب��ن ا ُملعلىَّ  ،ت 679هـ،
والبح��راين «أب��و الفضل كامل الدي��ن َم ْي َث ُم ب ُن ٍّ
ّ
م��ن علامء البحري��ن الوافدين إىل ِ
احل َّلة»( ،)5وهو ممَّن أكث��ر يف رشحه عىل النهج من ذكر
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اختالفات الروايات( ،)6واجته��د يف التوفيق بينها ،وترجيح بعضها عىل بعض بام توافر

مهه��ا َّ
أن الرواية هي الثابتة يف النس��خة اخلط َّي��ة جلامعها الرشيف
ل��ه من أد َّل��ة معتربة ،أ َّ
الريض ،والس�� َّيام إذا علمنا َّ
البحراين هي نسخة املصنِّف،
أن النس��خة التي اعتمد عليها
ّ
ّ

أق��ر بذلك املح ِّققون ،فضلاً عن اعت�ماده عىل األد َّلة اللغو َّية الت��ي تتَّجه بالرواية إىل
ك�ما َّ
النص(.)7
أقرب املعاين املرادة يف ِّ

مرص ًحا فيه��ا بذكر اختالف
النص��وص الت��ي وردت يف رشح هن��ج البالغة
للبح��راين َّ
ّ
الرواي��ات اللغو َّية ،وما يس��تتبع ذلك من اتِّس��اع أوج��ه الدالالت النحو َّي��ة املبن َّية عىل

تعاق��ب العالمات اإلعراب َّي��ة ،وما ينتج عن ذل��ك من إمكان ترجيح رواي��ة لغو َّية عىل
رواية أخرى ،وس��ترتتَّب النصوص املدروس��ة يف البحث بحس��ب أس��بق َّية ورودها يف

الرشح:

 .1يف قول��ه يف فض��ل الق��رآن الكري��م« :كِتَ��اب ربك ِ
ُ��مُ ،م َب ِّينً��ا َح َ
ال َل�� ُه
ُ��م فيك ْ
َ َ ِّ ْ
اق ِع ْل ِم ِه ،وموس�� ٍع ع ىَل َا ْل ِعب ِ
وحرامه ...ب م ْأ ُخ ٍ
اد فيِ َج ْهلِ ِه ...و َبينْ َ َو ِ
اج ٍ
وذ ِمي َث ُ
ب بِ َو ْقتِ ِه،
َ
َ
ُ َ َّ
َ َ َ ُ َ ينْ َ َ
ِِ
ِ
��ن َبينْ َ محَ َ ِ
ار ِم ِهِ ،م ْن َكبِ ٍري َأ ْو َعدَ َع َل ْي ِه نِ َريانَ�� ُهَ ،أ ْو َص ِغ ٍري َأ ْر َصدَ َل ُه
وم َبا َي ٌ
وزَائ ٍل فيِ ُم ْس�� َت ْق َبلهُ ،
ُغ ْف َرا َن ُه»(.)8
البحراين (مباين)
واجلر ،وقد أعرب
وردت رواية (مباين) يف نسخ النهج بني الرفع
ِّ
ّ

جره تل ُّط ًفا يف املعنى ،ذلك َّ
باجل��ر ،عط ًفا عىل املجرورات قبل��ه ،ورأى َّ
أن «املحار َم
أن يف ِّ
ِّ
ِ
ٍ
لـ�َّم�اَّ كانت هي ّ
مباين وبني حما ّله،
صار املعنى :بني حك�� ٍم
حل ْر َمةَ ،
��مى با ُ
حمال احلكم ا ُمل َس َّ
ٍ
(بني حكم ٍ) َ
وأول (حما ّله) باحلرمة؛
(مباين)
قبل
وهو احلرمة»( .)9وإنَّام قدَّ َر َ
جرهَّ ،
َّ
ليصح ُّ
البحراين وجه
ص��ح عند
ليق��ر التعدُّ د يف معنى (مباين) عىل س��بيل احلكم وضدِّ ه ،وبذا
َّ
َّ
ّ
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وه��ذا البح��ث حي��اول الكش��ف عن ه��ذه املطال��ب ،باس��تقراء مجل�� ًة صاحلة من
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جر (مباين) عط ًفا عىل املجرورات قبله ،ليتَّصل بمعنى ما سبقه؛ َّ
ألن ما قبله من أحكا ِم
ِّ
ونقيضه.
القرآن الكري ِم املذكورة حتمل املعنى وضدَّ ه ،أو املعنى
َ

خمالف لرأي ِ
ابن أيب احلديد قبل��ه ،الذي ذهب إىل وجوب إعراب
وه��و برأي��ه هذا
ٌ

اجلر؛
رب ملبتدأ حمذوف ،والتقدير( :هو مباين) ،و َمن ََع
َ
إعراب ِّ
(مباي��ن) بالرفع ،عىل أنَّه خ ٌ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َّ
واس��تدل عىل رأيه َّ
«م َبا َين
عم قبله يف املعنى،
ألنَّه
ٌ
بأن األحكام التي س��بقت ذكر ُ
مقطوع اَّ
وذ ِمي َث ُ ِ ِ ِ
ار ِم ِه» تس��تدعي اليشء وضدّ ه ،كقوله« :ب م ْأ ُخ ٍ
َبينْ َ محَ َ ِ
وم َو َّس ٍع َع ىَل
اق ع ْلمهُ ،
َ ينْ َ َ

َا ْل ِعب ِ
اد فيِ َج ْهلِ ِه» ،أو تس��تدعي اليشء ونقيضه ،كقوله« :و َب�ْي�نْ َ َو ِ
اج ٍ
ب بِ َو ْقتِ ِه ،وزَائِ ٍل
َ
ِِ
«م َبا َي ٌن َبينْ َ محَ َ ِ
نقيضا ،إذ َّ
إن القرآن غري
ار ِم ِه» فال يس��تدعي ضدًّ ا له أو ً
فيِ ُم ْس�� َت ْق َبله» ،أ َّما ُ

قسمني ،مباين بني حمارمه وغري مباين ،وهذا القول ال جيوز(.)10
مقسوم َ

باجلر عط ًفا عىل ما س��بقه
حبي��ب اهلل
البحراين
وق��د تابع
ُ
اخلوئي ،فأعرب (مباين) ِّ
ّ
ّ

بتقدي��ر( :بني مباين وبني حمارم��ه) ،ومل يقدِّ ر(حكم) مع مباين ،ب��ل اكتفى بتقدير(بني)
حمذوف��ة وحدها ،ونقد عىل اب��ن أيب احلديد رأيه ووصفه بالوهم ،مس��تدلاًّ
َّ
«بأن القرآن
وبعضه م َث ٌل ،وبعضه
ص،
بعضه جدل ٌ،
الكريم ليس
ُ
ُ
منحرصا يف املباين ،بل ُ
وبعضه َق َص ٌ
ً
ِ
حمارمه إىل ِ
ترهيب ،كام َّ
غري ذلك
بعض��ه مباي ٌن بني
ترغيب ،وبعضه
أح��كا ٌم ،وبعضه
أن َ
ٌ
ٌ

ممَّا ْاشت ََمل عليه»(.)11

أن (ب�ين) املق��در َة هن��ا مضاف�� ٌة إىل ٍ
أيض��ا َّ
يشء يق��و ُم مقا َم ش��ي َئني ،كام يف
وأثب��ت ً
��ر ٌة لاَ َف ِ
ان َب�ْي�نْ َ َذلِ َ
��ك﴾( ،)12ويف قول امرئ
��و ٌ
��ار ٌض َولاَ بِك ٌْر َع َ
قول��ه تع��اىل﴿ :إِنهَّ َ��ا َب َق َ
القيس(:)13

ِقفا َن �ب� ِ
�ك ِم��ن ِذكْ���رى َح�بِ��ي� ٍ
وم �نْ� ِ�ز ِل
ْ
�ب َ
ِ ِ
ِ
ِ
فحومل
خ��ول
ب�ين ال��دَّ
بِ��س� ْق��ط ال � ِّل��وى َ
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والش��اهد في��ه :إضافة (ب�ين) إىل متعاطف�ين بالف��اء ،واألصل أن يعط��ف بالواو

يص��ح هن��ا تقدير (بني) املحذوفة قب��ل (مباين)؛ ألنَّ��ه يش ٌء يقو ُم مقا َم
ال بالف��اء( ،)14إذ
ُّ

شي َئني(.)15

َ
القول،
واخلوئي ،وأغل��ظ عليهام
البح��راين
التس�تري فخالف ما ذه��ب إليه
وأ َّم��ا
ّ
ّ
ّ

جره ،فق��ال« :أ َّما ما قاله اب ُن
واخت��ار رأي ابن أيب احلدي��د يف وجوب رفع مباين ،و َمنْ ِع ِّ

يصح
م��ا قاله اب ُن ميثم تك ُّل ٌ
ف ،ال يناس��ب كالم��هَ ،ي َت َعينَّ ُ َر ْف ُع��ه»( ،)16فــ(بني) التي ُّ

اجلر يف ( ُمباين)،
تقديره��ا قبل ( ُمباين) هي (بني) التي قدَّ رها البح��راين؛
ليعلم إعراب ِّ
َ
ُ
ِ
ويص��ح ُ
وس��ع اخلوئي معناها فأضافها إىل
َّ
ربط الكالم باملجرورات قبله ،ال (بني) التي َّ
ٍ
التسرتي خبط ٌ يف فهم كالمه ،والسيام
يشء يقوم مقام شي َئني وهو ُمباين ،فهذا عند
ّ
ظاه��ر املعنى ،وهو ما يراه الباح��ث؛ َّ
َّ
ف فيه من
ف��ع
ألن وجه الرفع وج�� ٌه ال تك ُّل َ
الر َ
ُ
أن َّ
ٍ
حمذوفات
اجلر ،وتأويل
حيث اإلعراب ،وال من حيث املعنى ،فال
داعي إىل خترجيه عىل ِّ
َ
مقدَّ ٍ
ِ
لتحقيق صلة املعنى مع ما سبقه.
رة

األمة وليس لذلك بأهلَ « :قدْ َسماَّ ُه
 .2يف قوله يف صفة من يتصدَّ ى للحكم بني َّ
ِ
َأ ْشباه َالن ِ ِ
اس َت ْك َث َر ِم ْن جمَ ْ عٍَ ،ما َق َّل ِمنْ ُه َخيرْ ٌ مِمَّا َك ُث َر»(.)17
َ ُ
َّاس َعالـماً  ،و َل ْي َس بِهَ ،بك ََّر َف ْ
العل��وي :األوىل بالتنوي��ن،
الن��ص
وردت روايت��ان يف اللف��ظ (مج��ع) ال��وارد يف
ّ
ِّ
��ف يف ِّ
يب
واألخ��رى بال تنوي��ن ،والذي هيمنا منها رواي��ة التنوين ،إذ ُاخت ُِل َ
املحل اإلعرا ّ
املنونة عىل رأ َيينْ ِ :
للجملة الواقعة بعد النكرة َّ
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فخبط؛ َّ
ٌ
صحيح جواز
ألن م��ا قاله
اخلوئي
ف ،و أ َّما ما قال��ه
��ف ال تل ُّط ٌ
َميث��م :ففيه تك ُّل ٌ
ُ
ُّ
ٍ
عطف علي��ه ،وأ َّما (مباين) فيج��ب إ َّما رف ُعه -كام
إضاف��ة (ب�ين) إىل (حمارمه) من دون
ِ
جره -كام قال ابن ميثم -وحيث
ق��ال اب ُن أيب احلديد -وإ َّما تقدير (بني) له ،حتَّى َيص َّح ُّ

اختالف الرواية اللغو َّية و�أثره يف اتِّ�ساع �أوجه الداللة النحو َّية...

أن اجلمل�� َة الواقع َة بعد (مجعٍ) املن��ون صفة له؛ َّ
أحدمه��ا :رأي اب��ن أيب احلديدَّ ،
ألن

اجلمل بعد النكرات صفاتَّ ،
يب أنهَّ ا مبتدأ
وأن (ما) يف هذه اجلملة موصولة وحم ّلها اإلعرا ّ

(خري) ،أ َّما صلة املوصول ،فجملة «الفعل قل ،وفاعله الضمري املقدَّ ر»(.)18
خربه
ٌ

البح��راين َّ
اس�� ُت ْع ِم َل يف موض��ع اس��م املفع��ول ،أي:
أن املصدر(جمَ ْ��ع) ق��د ْ
وب�َّي�نَّ
ُّ
(املجم��وع)( ،)19وع�لى هذا يعود الضمري املس��ترت يف ّ
(قل) عىل (املجم��وع) املفهوم من
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املصدر (جمَ ْع) بمعنى( :من جممو ٍع الذي َّ
خري ممَّا كثر منه).
قل املجموع منه ٌ

املنون ٌ
اخلوئيَّ ،
بدل
وال��رأي اآلخر :رأي حبي��ب اهلل
أن اجلملة الواقع��ة بعد(مجعٍ) َّ
ّ

َّ
من��هَّ ،
الفعل(ق��ل) عائدٌ عىل االس��تكثار املفهوم من الفعل(اس��تكثر)،
وأن الضم�ير يف

فيكون املعنى عنده« :من استكثار مج ٍع الذي َّ
خري ممَّا كثر منه»(.)20
قل االستكثار منه ٌ

وتوجيه��ه إلعراب اجلملة االس��م َّية مردود؛ إلمجاع النحو ِّي�ين عىل إعراب اجلمل

بعد النكرات صفات( ،)21وملا يف رأيه من التك ُّلف يف تقدير ما يعود عليه الضمري ،وعليه

يذه َب��ان إىل َّ
أن الفاعل
يك��ون رأي ابن أيب احلدي��د
والبحراين أوىل بالقب��ول؛ ذلك أنهَّام َ
ّ
يف (م��ا) يعود عىل (املجموع أو االس��تكثار)َّ ،
وأن عودته عىل االس��م املوصول أوىل كام

يرجح النحو ُّيون؛ ألنَّه األقرب.
ِّ

 .3ومن ق��ول لإلمام يصف خل��ق الكواكب« :جع َل نُجومها أعالما ي ِ
س��تد ُّل
ً َ
َ َ ُ َ
نورها ادهلامم س��ج ِ
احلريان يف مخُ ْ َت َل ِ
ضوء ِ
ِ
ف ال ّل ِ
يل ا ُملظلمِ،
يمنع
هب��ا
ف فِ َجاجِ
ُ
ُ ُ ُ
األقطار .مل ْ
َ
ِ
ِ
�ماوات م��ن تال ُل ِؤ ِ
ِ
نور
الس
أن ت َُر َّد ما
س��واد
جالبيب
وال اس��تطاعت
احلنادس ْ
َ
ُ
ش��اع يف َّ
ِ
القم��ر»(.)22

البحراين
الرشاح ،لك َّن
ّ
وردت رواية رفع (ادهلام) يف أكثر نسخ النهج ،لذا اعتدَّ هبا َّ
وجها لرواية النصب ،وعنده َّ
أن (ادهلامم) مفعول به ،و(ضوء نورها) مرفوع عىل
التمس ً
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ّ

أنَّه الفاعل ،وقد بينَّ البحراين َّ
أن اإلعراب عىل رواية النَّصب يلزم منه مقابل ٌة بني الضياء
«فنور القمر والنجوم ال يمنعه من الوجود والتح ُّقق ظلم ُة الليل ،بل يتعاقبان
والظالم،
ُ

وس��مى ابن أيب احلديد
بحس��ب تعاقب أس��باهبام املنتهية إىل قدرة الصانع احلكيم»(،)23
َّ
(ازدواجا) ،ورأى َّ
أن هذه الرواية «أحسن يف صناعة الكتابة ،ملكان
 قبله -هذه املقابلةً

الليل من الظلمة ،وال ُ
متنع َ
الكواكب
يمنع
القمر وال
االزدواج ،أي :ال
َ
الليل ُ
الكواكب ُ
ُ
ُ
والرواي��ة املش��هورة برف��ع (ادهل�مام) ع�لى الفاعل َّية ،ونص��ب (ض��وء نورها) عىل

ليكون َ
َ
فاعل(مل يمنع)،
الراوندي «أن يكون (ادهلامم) مرفو ًعا؛
املفعول َّية( ،)4واستحس��ن
ّ

مزدوجا ملا بع��ده»( .)5وفهم اب��ن أيب احلديد
و(ض��وء نوره��ا) مفعول��ه؛ ليكون املعن��ى
ً
أن رفع (ادهلامم) يلزم من��ه أن يكون ِ
الز َما ال َّل ِ
من ه��ذا َّ
يل -ادهلامم الس��جف وجالبيب
السواد -مها الفاعل يف احلالتَني .واملعنى :مل يمنع ادهلام ُم سجف الليل ضو َء نور النجوم،

()25
البيهقي أنَّه« :إنَّام
وال استطاعت
ُ
ّ
جالبيب سواد احلنادس منع تأللؤ نور القمر  .وبينَّ
مل ِ
يص َّح من الظلمة أن متنع نور الكواكب؛ َّ
ألن اهلل تعاىل قادر عىل أن يزيد يف قدر أنوارها

ع�لى قدر أجزاء الظلمة ،وإنَّام يك��ون اليشء مان ًعا لغريه لكث��رة أجزائه ،ففي أي جانب
حصلت الكَثر ُة صار اآلخر مغلو ًبا»(.)26

 .4يف قول��ه يف توحيد ِّ
ي َس ُ
��م ُل بِ َحدٍّ َ ،ولاَ حُ ْ
احلق س��بحانه« :لاَ ُي ْش َ
��ب بِ َع��دٍّ َوإِ َّنماَ
ات َأ ْن ُفس��ها ،وت ُِشري اآلالَ ُت إِ ىَل َن َظائِ ِرها ،منَعتْها (من ُْذ) ِ
القدَ ِم َّي َةَ ،وحمَ َ ت َْها ( َقد)
َـحدُّ األَ َد َو ُ
َ َ
ت ُ
َ َ َ َ ُ
ُ
األَزَلِ َّي َةَ ،و َجنَّ َبت َْها ( َل ْولاَ ) ال َّتك ِْم َل َة»(.)27
ذك��ر البحراين روايتَ�ين لــ(القدم َّية ،األزل َّي��ة ،التكملة) مها :النص��ب والرفع(،)28

وترتَّ��ب ع�لى كل ٍّ منهام دالل��ة ختالف األخرى .فع�لى رواية النصب تك��ون الضامئر يف
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والقمر من اإلضاءة»(.)24
َ
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ٍ
(منعتها ،محتها ،جنبتها) الراجع��ة إىل األدوات واآلالت يف ِّ
نصب مفعوالت ُأ َول،
حمل
ٍ
ث��وان لألفعال ،و(منذ ،قد ،لوال) حم ّلها الرفع
و(القدم َّي��ة ،األزل َّية ،التكملة) مفعوالت
إطالق ِ
َ
ع�لى الفاعل َّية .ومعنى الكلمة األوىل عند الش��ارح َّ
لفظة (منذ) عىل اآلالت
«أن
اآلالت ُو ِج��دَ ْت ُمن ُْذ ك��ذا َي ْمنَع كونهَ ا قديم�� ًة ،إذ كان
واألدوات يف مث��ل قولن��ا :ه��ذه
ُ
ِ
الز ِ
مان وكانت إلطالقه��ا عليها متعينة االبت��داء ،وال يش َء من القديم
وض ُعه��ا البتداء َّ
بمتعني االبتداء ،فينت ُُج أنَّه ال يش َء من هذه األدوات ِ واآلالت ِ بقدي ٍم»(.)29
ِ
ِ
احلال ،فإطال ُقها عليها
ريب املايض من
أ َّم��ا معنى الكلمة الثانية (قد) فإنهَّ ا «تُفيدُ َت ْق َ
وقت كذا ،يحَ ْ كُم بِ ُق ْربهِ ��ا من احلال ،وعد ِم أزل َّيتِها،
ك�ما يف قول��ك :قد ُو ِجدَ ْت هذه اآلل ُة َ
ِ
ُ
فإطالق
اآلالت ب��أز ٍّيل»(،)30
وال يش َء م��ن األز ِّيل بقريب من احل��ال ،فال يش َء من هذه
ِ
ِ
ِ
َ
واآلالت يمن ُعها م ْن ْ
تكون أزلي ًة.
أن
األدوات،
لفظة (قد) عىل هذه
َ
نفسها بالنسبة إىل الكلمة الثالثة ،إذ جتنَّب هذه األدوات واآلالت ْ
تكون
أن
واحلال ُ

فــ«وضع (ل��وال) دالاًّ عىل امتناع ال�شيء لوجود غريه ،فإطالقه��ا عليها يف ِ
مثل
كامل�� ًة
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قولِك عندَ ِ
نظرك إىل ب ْع ِ
العجيبة ،واألذهان املتو ِّقدة:
واخللق��ة
املستحس��نة،
اآلالت
ض
ٍ
أن فيها كذاُّ ،
ما أحسنَها ،وأكم َلها ،لوال َّ
نقصان فيها،
فيدل هبا عىل امتنا ِع كاملهِ ا ،لوجود
ِ
ِ
املطلق»(.)31
الكامل
فهي مانع ٌة هلا من

َ
البح��راين ْ
الضامئر
تكون
بأن
فوجهها
أ َّما رواية رف��ع (القدم َّية ،األزل َّية ،التكملة)َّ ،
ُ
ّ
ٍ
ِ
ث��واينَّ ،
وأن (القدم َّية،
مفع��والت ُأ َو َل ،و(منذ ،قد ،لوال) مفعوالت
باألفعال
املتَّصل�� ُة
َ

وتقدير املعنىَّ :
«أن قد َم��ه تعاىل ،وأزليتَه،
مرفوعات عىل الفاعلي��ة،
األزل َّي��ة ،التكملة)
ٌ
ُ
ِ
ِ
واآلالت من إطالق(منذ ،و قد ،و لوال) عليه سبحانه لِدَ اللتِها
األدوات،
وكام َله منعت
ِ
البحراين
رجح
ع�لى احلدوث ،واالبت��داء املناف َيني ،لقدم��ه ،وأزل َّيته ،وكامله»( ،)32وق��د َّ
ّ
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مفعوالت ٍ
ثوان لألفعال؛ «لوجودها
رواية نص��ب (القدم َّية ،األزل َّية ،التكملة) عىل أنهَّ ا
ٌ

الريض بِ َخ ِّطه»(.)33
يف نسخة
ِّ

حبي��ب اهللِ
فذك ََر َّ
اخلوئي يف قو َل ْي��هَ ،
«املروي عن نس��خة الريض نصب
أن:
وتابع��ه
َّ
ُ
ّ

ِ
َّ
البحراين
استدل به
النصب ،ناقلاً ما
أيضا يف ترجيحه وج َه
وتابعه ع َّباس
املوسوي ً
ّ
ُّ
ِ
البحراين ،وذهب مذه ًبا خمال ًفاَ ،ف َعدَّ (القدم َّية،
بتاممه( .)35أ َّما التسرتي فلم َي ْرتَض ِما َذك ََره
ُّ
ِ
ٍ
ِ
املعجامت َّ
أن
أصحاب
منصوبات عىل نزع اخلافِض ،مستدركًا عىل
واألزل َّية ،والتكملة)
األفع��ال الثالث َة (منع ،محى ،جنَّ��ب) تتعدَّ ى إىل مفعو َل ِ
ٌ
َ
رصيح،
مفعول
األو ُل منهام
ٌ
�ينَّ :

وتتعدَّ ى إىل الثاين بواسطة (عن) أو ِ
أعرب
(من) ،وليست هذه التعدية يف املعجامت ،ولذا
َ
ٍ
بعض من ٍّ
كل من الضامئر املتَّصلة يف
(من��ذ ،وقد ،ولوال) الواردة يف قول اإلمام بدل
(منعتها ،ومحتها ،وجنّبتْها) ،ودلي ُله عىل ذلك َّ
أن األدوات واآلالت املذكورة هي نفس��ها
فيصح القول بإبدال هذه األدوات من الضامئر املتَّصلة
(من��ذ ،وقد ،و لوال) وغري ذلك،
ُّ

باألفعال؛ َّ
ألن األدوات واآلالت عبارة عن (منذ ،وقد ،ولوال)(.)36

ِ
ِ
ِ
ويب��دو َّ
الثالث��ة (القدم َّي��ة ،واألزل َّية،
األس�ماء
نصب
البح��راين رواية
أن ترجي��ح
ِّ

َّ
اس��تدل به
نظرا ملا
والتكمل��ة) ،ورفع (منذ ،وق��د ،ولوال) عىل الفاعل َّي��ة أوىل بالقبول؛ ً
ِ
البحراين َّ
ويعضدُ ها ما ُر ِوي
الريض بخ ِّطه،
النصب وردت يف نسخة الرشيف
بأن رواي َة
ُ
ّ
ُّ
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الضامئر
(القد َّم��ة ،والتَّكملة ،واألزل َّية) ومن بعض النس��خ رف ُعها ،فع�لى الرواية األوىل
ُ
مفع��والت ُأ َو ُل لألفعال الثالثة ،ولفظة (منذ ،قد ،ل��وال) يف موضع الرفع عىل
املتَّصل�� ُة
ٌ
واي��ة ال َّث ِ
الفاع��ل ،واملنصوبات الثالثة مفعوالت نائبة بالواس��طة ،وعىل الر ِ
فارتفاع
انية،
ُ
ِّ
ِ
ِ
والضامئ��ر املتَّصلة مفاعي��ل ُأ َول و(من��ذ ،وقد ،ولوال)
الثالث��ة ع�لى الفاعل َّي ِة،
األس�ماء
ُ
مفاعيل ٍ
ثوان»(.)34

اختالف الرواية اللغو َّية و�أثره يف اتِّ�ساع �أوجه الداللة النحو َّية...

يف بع��ض املصادر من َّ
تتمة خطبة اإلمام« :وال ُت َغ ِّي ُبه مذ ،وال تُدْ نيه قد ،وال حَ ْت ُج ُبه
أن َّ
َّ
لعل ،و ال تُو ِّقتُه متى ،وال ت َْشمله حني ،وال تُقارنُه مع»( ،)37فظهر منها َّ
أن هذه األدوات،

ٌ
مفعول
والتي قبلها (منذ ،ولوال) هي الفواعل ،والذي يذكر بعدها شأنه النصب عىل أنَّه
ِ
به ،عىل معنى َّ
ألنفسها من املمكنات ،وتشري
أن هذه األدوات التي ذكرت إنَّام ُتعينِّ احلدَّ
أن حتدَّ الباري تعاىل ،وتشري إليه َّ
َّ
إىل نظائرها من املخلوقات ،وال ُي ْم ِك ُن ْ
وألن
جل وعلاَ .

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

التس�تري -ملناس��بة
إع��راب هذه األدوات فاعلاً أرجح من كوهنا بدلاً  -كام ذهب إليه
ّ
معن��ى أن تكون لفظة (منذ) منع��ت اآلالت واألدوات من أن يصفه��ا العقالء بالقدم؛

لعلمه��م بابتدائها مجيعها ،والقديم م��ا ال َّأو َل لوجوده ،عىل حني تقتيض (منذ) االبتداء
املعن��ي ،فيكون إطالق
فين��ايف مدلوهلا الق��دم ،فيقال :منذ كان ك��ذا واملعنى من الوقت
ّ

لفظة (منذ) عىل اآلالت واألدوات مان ًعا من كوهنا قديمة ،وكذلك منعت (قد) اآلالت
توصف باألزلية؛ َّ
تقرب املايض من احلال ،فيقال :قد قام،
واألدوات م��ن أن َ
ألن (ق��د) ِّ

مل��ن كان قيا ُمه قري ًبا من ح��ال اإلخبار عنه بذلك ،أو الرتدد يف احل��ارض ،فيقال :زيدٌ قد
ُي ْعطِ��ي ،وقد َي ْمن َُع .وهذه املعاين تنايف األزل َّي��ة؛ َّ
قديم
ألن األز َّيل ال ُّ
يصح منه ذلك؛ ألنَّه ٌ

ال بداي�� َة له ،وكذلك منعت (لوال) اآلالت واألدوات أن توصف بالكامل؛ َّ
ألن مدلوهلا
ِ
ِ
ِ
ت��دل عىل ِ
اليشء مع َّل ًقا ِ
ينايف الكامل ،فهي ُّ
لوجود
اليشء
بغريه ،إذ ُو ِض َعت المتنا ِع
كون
ِ
غريه(.)38

ـج ْأت ُْم إِ ىَل َغيرْ ِ ِه َح َار َبك ُْم َأ ْه ُل َا ْل ُك ْف ِر ُث َّم
«وإِ َّنك ُْم إِ ْن َل َ
 .5يف قول��ه يف فضل الدينَ :
يل َولاَ ُم َه ِ
يل َولاَ ِميكَائِ ُ
بئ ِ ُ
ون َولاَ َأن َْص ٌار َينْصرُ ُ و َنك ُْم»(.)39
اج ُر َ
لاَ َج رْ َ
البح��راين ع�لى قول��ه« :ال جربئي��ل وال ميكائي��ل وال مهاج��رون
لـ�َّم�اَّ وق��ف
ّ

رج��ح رواية رفع هذه املعطوفات عىل رواية النصب ،ورفع هذه األس�ماء
وال أنص��ار»َّ ،
مبتدآت أخبارها حمذوفة ،و(ال) مهملة ،كام ُأ ِ
مه َل ْت يف أحد أوجه إعراب
عن��ده عىل أنهَّ ا
ٌ
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َ
قوة إلاَّ ب��اهلل)( ،)40واملعنى عن��ده َّ
أن «عدَّ هم ن�صر ُة املالئكة واملهاجرين
(ال
ح��ول وال َّ
واألنص��ار هلم؛ إ َّما َّ
ألن النرصة كانت خمصوصة بوجود الرس��ول واالجتامع عىل طاعته

والذب عنه ،وإذا التجأوا إىل
وق��د زالت بفقده ،أو ألنهَّ ا مرشوط��ة باالجتامع عىل الدِّ ين
ِّ
نارص من املالئكة ،لعدم اجتامعهم عىل الدِّ ين وال من
غريه ،وحارهبم الك ّفار مل يك ْن هلم ٌ
املهاجرين واألنصار لفقدهم»(.)41

وجوز جميء اس��م (ال) النافية
ه��ذه املعطوفات ،إذ اعتدَّ اب ُن أيب احلديد برواية النصبّ ،
للجنس م َعرف ًة مؤول ًة بنكرة ،مستش��هدً ا بام ورد يف كتب النحو من ش��واهد تعضد مثله،

ٍ
حسن هلا»( ،)42وقول الراجز(:)43
كقوهلم« :قضي ٌة وال أبا

ِ
ِ
�ي *
�م ال��ل��ي��ل� َة ل � ْل� َ�م��ط� ِّ
* ال َه � ْي � َث� َ

فأول جميء اس��م (ال) النافية للجنس معرف ًة بام
حبيب اهلل
وتابع��ه يف ذلك
اخلوئيَّ ،
ُ
ّ
ببع��ض ِ
اخل ِ
ِ
َّأو َل��ه به النحو ُّي��ون( ،)44فذكر َّ
ؤو ُل
أن ذلك جائز يف« :ال َع َل ِم ا ُمل ْش��ت َِه ِر
الل ف ُي َّ

ِ
ِ
احلس��ن
َّعري��ف إن كان فيه ،نحو( :ال َح َس�� َن) يف
ْ��ز ُع من��ه ال ُم الت
بنك��رة
فينتص��ب و ُين َ
ُ
الص َع ِ
يف إليه نحو :ال ام��ر َء َق ْي ٍ
س ،و ال اب َن
��ق ،أو يف ما ُأ ِض َ
الب�صري ،و(ال َص َع َ
��ق) يف َّ
ِّ

ِ
ِ
ِ
هو(م ْث َ
وجه��ان :إ َّما ْ
يتعرف باإلضافة؛
ضاف
أن يقدَّ َر ُم
لتأويل ِه با ُملنَك َِّر
ُز َب�ْي�رْ ٍ  ،و
ٌ
��ل) فال َّ
اس��م ِجن ٍ
لتو ُّغله يف اإلهبام ،وإ َّما ْ
موضوع
ْس
العلم الش��تهاره بتلك اخل َّلة كأنَّه
أن يجُ ْ َع َل
ٌ
ُ
ُ
إلفادة ذلك املعنى»(.)45

واخلوئي ،م��ع اعرتافه َّ
ب��أن الرواية
التس�تري ما ذهب إلي��ه ابن أيب احلدي��د
وأ َّي��دَ
ّ
ّ

البح��راين ،قال« :قو ُل��ه( :وال مهاج��رون وال أنصار)،
املش��هورة بالرف��ع كام رواها
ّ

ٌ
ب�لا الم ،دون أن َ
دلي��ل عىل إرادة العموم بجربئيل
يقول :وال املهاجرون وال األنصار،
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رجحوا رواي��ة النصب يف
الرشاح الذي��ن َّ
والبح��راين برأيه ه��ذا خالف مجل�� ًة من َّ
ّ

اختالف الرواية اللغو َّية و�أثره يف اتِّ�ساع �أوجه الداللة النحو َّية...

ِ
وميكائيل ،كقوهلم( :وال أبا حسن) ،دون ْ
رواية
أن يقولوا :وال أبا احلسن ،وال َف ْر َق بني
الر ْف�� ِع و الن َّْص ِ
ب يف املعنى مع تكرار ال ،مع َّ
أن الرواية املش��هورة الرفع ،كام يف ابن ميثم
َّ

ا َّلذي نسخته ِّ
بخط املصنِّف»(.)46

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

رفع األس�ماء األربعة ٌ
البحراين يف هذه املس��ألة ،إذ َّ
دليل
والباحث يركن إىل رأي
إن َ
ِّ
ني املعرو َف ِ
�ين (جربائيل ،وميكائي��ل) والفري َق ِ
َني املعرو َف ِ
عىل ختصي��ص مدلوهلا بامل َلك ِ
ني

بنرصهتام اهللَ ورس��و َله (املهاجرون ،واألنصار) ،ويف ذلك تنبي ٌه عىل فضيلة هذه األسامء
احلق ،عىل َو ْف ِق
املذكورة ،فيكون كال ُمه يف مدحهم وإظهار فضيلتهم ،وعوهنم أهل ِّ

ٍ
كثرية منه ،ويعضد وجه الرفع َّ
أن الرواي َة املكتوبة
مواضع
ما مدَ َحهم به القرآن الكريم يف
َ
ِّ
بخط الرشيف الريض قد ُر ِو َيت بالرفع ،والرواية املوثوق هبا أوىل.
 .6يف قول اإلمام يصف املتَّقنيَ « :ف ُه ْم واجلنَّ ُة ك ََمن قد رآهاَ ،ف ُه ْم فيها ُمنَ َّع ُمون،

والنار كمن قدْ رآها ،فهم فيها ُم َّ
عذبون»(.)47
وهم
ُ
ُ

البحراين وجه
رج��ح
وردت روا َيت��ان يف (اجلنَّة والن��ار) مها الرفع والنصب ،وقد َّ
ّ

ووجه داللته عىل َّ
الرف��ع عىل َّ
أن يف الرفع
أن اللف َظني
معطوفان عىل ضمري اجلمع (هم)َّ ،
َ

«إش��ارة إىل َّ
أن العارف وإن كان يف الدنيا بجس��ده فهو يف مشاهدته بعني بصرية ألحوال
اجلنَّة وس��عادهتا وأحوال النار وش��قاوهتا كالذين ش��اهدوا اجلنَّة بع�ين ح ِّبهم ،وتن َّعموا
فيها ،وكالذين ش��اهدوا النار و ُع ِّذبوا فيها ،وهي مرتبة عني اليقني .فحسب هذه املرتبة

كانت ش��دَّ ة شوقهم اىل اجلنَّة ،وش��دَّ ة خوفهم من النار»( .)48واإلنسان إذا طال فكره يف
حواسه(.)49
يشء ارتسم ذلك اليشء يف نفسه حتَّى كأنَّه َح َّسه بإحدى
ِّ
ْ

ال�شراح هذا الوج��ه ،ففي��ه تكون اجلمل��ة االس��م َّية دا َّلة عىل
واستحس��ن بع��ض
َّ

الثب��ات واالس��تقرار عىل معن��ىَّ :
«أن رجاءهم لث��واب اجلنَّة الس��تقراره وثباته بدرجة
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ث��واب من دخل اجلنَّة ورآه��ا وتن َّعم فيها ...وخوفهم من ع��ذاب اهلل بمنزلة خوف من
رأى جهن��م و ُع ِّ
��ذب فيها»( ،)50فكأنهّ م «حص��ل هلم من العلوم اليقيني��ة ما جيري جمرى

الرضور َّية»(.)51

أن الواو للمعيةَّ ،
فخرجه ابن أيب احلديد عىل َّ
وأن (اجلنَّة
وأ َّما نصب (اجلنة والنار)َّ ،

والن��ار) منصوبان ع�لى املفعول معهَّ ،
وأن خرب املبتدأ هو ش��به اجلملة( :كمن قد رآها)،
والظاهر َّ
الرشاح أوىل؛ لقرب معنى
رجحه
أن وجه الرفع الذي َّ
البحراين وغريه من َّ
ّ

والرشاح ،وتوا ُفقه مع املناس��بة التي قيل فيها
البحراين
العط��ف وظهور معناه الذي ب َّينه
َّ
ّ
النص ،ذلك َّ
مستمرا يف عامل الدنيا وعامل
أن وصف املتَّقني يستوجب إظهار احلدث ثابتًا
ّ
ًّ
اآلخرة ،فكأنَّه عندهم حدث واحد ال اختالف يف ماه َّيته.

نص��ا آخ��ر ،يف الغرض نفس��ه ،إذ يصف
خرج
البح��راين ًّ
وبمث��ل ه��ذا التوجي��هَّ ،
ّ
ِ
اح ٌة َط ِو ْي َل ٌة.
اإلمام املتَّقني بوصف آخر ،فيقول فيهمَ :
بوا َأ َّي ًاما َقصيرْ َ ًة َأ ْع َق َبت ُْه ْم َر َ
«ص رَ ُ
جِ
البحراين عىل رواي��ة الرفع يف (تجِ َ َارةٌ)،
��م»( ،)53إذ اقترص
س َها َل ُـه ْم َر هُّ ُب ْ
َت َ
ّ
��ار ٌة ُم ْربِ َح�� ٌة َي رَّ َ
والتقدي��ر :جتارهتم جتارة مربحة ،فحذف املبتدأ ،واستحس��نها؛ لداللة الرفع عىل معنى

الثب��ات واالس��تقرار عىل العم��ل الصالح ،وب�َّي�نَّ َّ
أن اإلمام« :اس��تعار لفظ التجارة

متعوضني بمت��اع الدنيا
ألعامهل��م الصاحلة وامتث��ال أوامر اهلل ،ووجه املش��اهبة كوهن��م ِّ
وبحركاهتم يف العبادة متاع اآلخرة ،ورش��ح بلفظ الربح؛ ألفضل َّية متاع اآلخرة وزيادته

يف النفاسة عىل ما تركوه»(.)54

ع�لى َّ
ووجهها الراوندي عىل أربعة أوجه،
الرشاح ذكروا رواية نص��ب (جتارة)َّ ،
أن َّ

ه��ي« :إ َّما البدل م��ن الراحة ،وإ َّما النصب عىل املدح ،وإ َّما ع�لى احلال ،وإ َّما عىل تقدير
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واستحسن ابن أيب احلديد هذا الوجه ،من دون أن يذكر أد َّلته لذلك(.)52

اختالف الرواية اللغو َّية و�أثره يف اتِّ�ساع �أوجه الداللة النحو َّية...

ووجه ابن أيب احلديد نصب
اتجَّ روا ،ونصب املصدر مع حذف فعله كثري يف الكالم»(َّ .)55

(جتارة)عىل أنهَّ ا مصدر حم��ذوف الفعل ،ووافقه
الكيدري ما احتمله
وجوز
ّ
اخلوئي(َّ .)56
ّ
الراون��دي إلاَّ جتوي��زه إعراب (جت��ارة) بدلاً من (راح��ة) ،فهذا الوج��ه «ليس بالقوي؛
ّ

َّ
ألن التجارة املربحة ليس��ت بنف��س الراحة ،وإنَّام صربهم املس��تعقب لتلك الراحة هي
يفسه
التج��ارة»( .)57وزاد ع�لى ما ذكر
ّ
الراوندي أن تكون جت��ارة منصوبة بفعل مضمر رِّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

يس هلم ربهُّ م جتارة(.)58
ما بعده ،أي :رَّ

والراج��ح رف��ع (جتارة)؛ لِـام يف اجلملة االس��م َّية م��ن داللة عىل الل��زوم والثبات

واالس��تقرار عىل العمل الصالح ،فيكون عمل اإلنس��ان يف الدنيا يف حكم التجارة ،إذ

يعم��ل هنا ويأخذ هناك .أ َّّما النصب ففي مجيع وجوهه ُّ
يدل عىل زوال العمل الصالح،
وع��دم اس��تقرارهم عليه بلحاظ الفع��ل ا َملقدَّ ر مع نص��ب جتارة ،س��واء كان مقدَّ ًما أم

ِّ
��را.
مؤخ ً

 .7يف ق��ول اإلم��ام يف عه��د ل��ه إىل بعض عامله ،وق��د بعثه عىل الصدق��ة« :وإنَّا
ِ
تفعل فإنَّك من أكْثر الن ِ
��م ُح ُق ْو َقهم ،وإلاَّ
ْ
القيامة،
وما يو َم
َّاس ُخ ُص ً
ُم َو ُّفوك ح َّقكَ ،ف َو ِّف ِه ْ

و ُب ْؤ ًسا لِ َـم ْن َخ ْص ُم ُه عندَ اهللِ
واملساكني.)59(»...
الفقراء
ُ
ُ

ؤسا) ،وتبعه اختالفهم يف إعرابه ،وما ترتَّب عليه
الرشاح يف رسم اللفظ ( ُب ً
اختلف َّ

منونة ،والبؤس مصدر
من اتِّس��اع يف الداللة النحو َّية ،إذ ذهب
الراوندي إىل أن اللفظة َّ
ّ
بمعنى الشدَّ ة ،وقد ُنكِّر ون ُِصب يف هذا املوضع عىل املصدر َّية(.)60
البح��راين ،فروى اللفظة بالنصب والتنوي��ن ،وأعرهبا منصوبة عىل
وتبع��ه يف ذلك
ّ

املصدر َّي��ة ،ورأى َّ
أن ذل��ك هو املناس��ب ملقتىض كالم اإلمام؛ ذل��ك أنَّه «يف معرض
ٍ
بيشء من الصدقة»(.)61
التهديد والتنفري له عن ظلمهم ،واالستبداد عليهم
50
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الريض بيده من
البحراين ،مس��تد ِّلني بام خ َّطه
وأ َّيد الش��ارحون الالحقون ما ذكره
ّ
ّ

(بؤس��ا) ،ممَّا يكش��ف عن ثقتهم
كتاب��ة اللفظة باأللف ال بالياء ،كام يف نس��خة البحراين ً
البح��راين ،وأنهَّ ��ا نس��خة املصنِّف نفس��ها ،فضلاً ع��ن َّ
الراوندي
أن اس��تدالل
بنس��خة
ّ
ّ

��ح ًقا َ
لك،
(بؤس��ا) عىل املصدر ،كام يقالُ :س ْ
والبحراين مطابق لـام يف العرب َّية ،إذ تُنصب ً
ّ
ُ
َّ
ؤسا) بمعنى:
بائس،
بئس
يبأس ُب ْؤ ًسا ،أي :اشتدَّ ت حاجتُه ،فهو ٌ
الرجل ُ
ويقالَ :
فكأن ( ُب ً
عىل حني ذهب ابن أيب احلديد إىل َّ
أن اللفظة ترسم مقصور ًة ( ُب ْؤ َسى) ،وأنهَّ ا ممنوعة

الراوندي تنوينه��ا؛ ألنهَّ ا لفظة مؤنَّثة ،بوزن ُف ْعلىَ  ،مثلُ :ف ْضلىَ ،
م��ن الرصف .وأنكر عىل
ّ
ٍ
َّ
واستدل بقول
لفالن(،)63
البحرتي(:)64
ؤسى
ّ
و ُن ْع َمى و ُط ْو َبىُ ،يقالُ :ب َ
ِ
��ؤ َس��ى لِل َفتَى يف َحياتِ ِه
��م ُب ْ
أرى احل�� ْل َ

��اك بِ� ِ
��ه َ
��ش إلاَّ م��ا َح��� َب� َ
وال َع�� ْي َ
اجل� ْ�ه� ُ�ل

وض َّعف بعضهم االستدالل بالشعر الذي ساقه ابن أيب احلديد ،باألد َّلة اآلتية(:)65
(بؤس��ا) بالتنوين ،إذ
1.1إنَّ��ه ِّ
ؤس��ى) ال��وارد يف البيت أن يك��ون أصله ً
جيوز يف ( ُب َ
بأي منهام.
يستقيم الوزن ٍّ

َّ 2.2
إن الشعر لشاعر مو َّلد ،ممَّا يضعف االستشهاد به.
وأوسع من إخراجها عىل أنهَّ ا اسم
أعم
ُ
3.3إخراج اللفظة عىل النصب عىل املصدر ُّ
مؤنَّث ممنوع من الصرَّ ف.

َّ 4.4
ُع��رف كام يف معج�مات اللغة ،ومل ُيع َلم اس��تعامهلا
ؤس��ى) أن ت َّ
إن الكث�ير يف ( ُب َ
نكرة(.)66
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وسو ًءا)(.)62
قراُ ،
( ُف ً

اختالف الرواية اللغو َّية و�أثره يف اتِّ�ساع �أوجه الداللة النحو َّية...

خال�صة البحث
وصل البحث إىل النتائج اآلتية:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

البح��راين يف رشح النه��ج بإيراد اختالف��ات الرواي��ات اللغو َّية
1.1كان��ت عناية
ّ
عيل ظاهرةً ،وقد اجتهد
ال��واردة يف الرتكيب املنتظم لنصوص كالم اإلمام ّ

يف التوفي��ق ب�ين الرواي��ات وخترجيها عىل أوج��ه يف العرب َّية مقبول��ة ،وترجيح

بعضها عىل بعض.

البح��راين يف ترجيح رواية لغو َّية
2.2م��ن األد َّلة العلم َّي��ة املعتربة التي وردت عند
ّ
ع�لى ُأخ��رىَّ ،
الريض،
أن الرواية الراجحة واردة يف النس��خة اخلط َّية للرشيف
ّ

م��ن ذلك ترجيح��ه نصب األس�ماء (القدم َّي��ة ،األزل َّية ،التكمل��ة) مفعوالت
ٍ
ي َس ُ
��م ُل بِ َحدٍّ َ ،ولاَ حُ ْ
ث��وان لألفع��ال ،يف قول اإلمام« :لاَ ُي ْش َ
��ب بِ َع��دٍّ َ ،وإِ َّنماَ
ْ��ذ) ِ
ِ
ِ
(من ُ
القدَ ِم َّي َة،
َـح��دُّ األَ َد َو ُ
ات َأ ْن ُف َس َ
ت ُ
�ير اآلالَ ُت إِ ىَل َن َظائ ِر َهاَ ،منَ َعت َْها ُ
��ها ،وتُش ُ
َوحمَ َ ت َْها ( َقد) األَزَلِ َّي َةَ ،و َجنَّ َبت َْها ( َل ْولاَ ) ال َّتك ِْم َل َة» ،ورفع (منذ ،وقد ،ولوال) عىل
الفاعل َّية.

الرشاح ِّ
البحراين يف رشح النهج ،وتابعوه
املتأخرون عىل ما ورد يف نسخة
ّ
3.3اعتمد َّ
يف ترجيح الروايات ،مستد ِّلني َّ
بأن نسخته هي نسخة املصنِّف نفسها ،من ذلك

منون ًة ،يف قول اإلمام« :وإنَّا
ما أ َّيده به الشارحون يف رواية ( ُب ْؤ ًسا) باأللف َّ
تفعل فإنَّك من أكْثر الن ِ
ُم َو ُّفوك ح َّقكَ ،ف َو ِّف ِه ْم ُح ُق ْو َقهم ،وإلاَّ
ْ
وما يو َم
َّاس ُخ ُص ً
ِ
القيام��ة ،و ُب ْؤ ًس��ا لِ َـم ْن َخ ْص ُم ُه عندَ اهللِ
واملس��اكني» ،مستد ِّلني بام خ َّطه
الفقراء
ُ
ُ
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(بؤسا)،
الريض بيده من كتابة اللفظة باأللف ال بالياء ،كام يف نس��خة
البحراين ً
ّ
ّ

البحراين ،وأنهَّ ا نسخة املصنِّف نفسها.
ممَّا يكشف عن ثقتهم بنسخة
ّ

البحراين بالداللة النحو َّية ،وما يقتضي��ه املقام من كالم ،جل ًّيا يف
4.4ظه��ر اعتداد
ّ
الرشاح
اعت�ماده رواي�� ًة لغو َّية وتضعيف أخرى ،من ذلك أنَّ��ه خالف مجل ًة من َّ

ني املعرو َف ِ
والفري َق ِ
ني بنرصهتام اهللَ ورسو َله (املهاجرون ،واألنصار) ،ويف ذلك

تنبيه ٌ عىل فضيلة هذه األسامء املذكورة ،فيكون كال ُمه ،يف مدحهم وإظهار
احلق ،عىل َو ْف ِ
��ق ما مدَ َحه��م به الق��رآن الكريم يف
فضيلته��م ،وعوهن��م أه��ل ِّ
ٍ
كثرية منه.
مواضع
َ

الرشاح ،تغلي ًبا لداللتها
ونلح��ظ ً
أيضا أنَّه قد يعتدُّ بالرواية غري املش��هورة عند َّ
ِ
للن��ص ،م��ن ذلك اعت�ماده رواية نصب لفظ��ة (ادهلام) ع�لى الرواية
املناس��بة
ِّ
ومها
املش��هورة بالرفع ،يف قول لإلمام يصف خلق الكواك��بَ :
«ج َع َل ن ُُج َ
احلريان يف مخُ ْ َت َل ِ
أعالما ي ِ
ضوء ِ
ِ
نورها ادهلام ُم
يمنع
ستد ُّل هبا
ف فِ َجاجِ
ُ
األقطار .مل ْ
ً َ
َ
ِ
س��ج ِ
ِ
ف ال َّل ِ
شاع
س��واد
جالبيب
يل ا ُملظلمِ ،وال استطاعت
احلنادس ْ
أن ت َُـر َّد ما َ
ُ
ُ ُ
ِ
الس�ماوات من تأللؤ ِ
ِ
القم��ر»( ،)67وإنَّام اعتدَّ بالنصب هنا؛ ألنَّه يلزم منه
نور
يف َّ
مقابلة بني الضياء والظالم.

ٍ
حماول��ة لإلدالء ٍ
ٍّ
مس��تقل ،أو
برأي
5.5كان للباح��ث وقف��ات م��ع آراء العلامء ،يف
ترجيح رأي عىل آخر ،بحسب ما توافر له من أد َّلة علم َّية.
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رجح��وا رواية نص��ب (جربئيل ،وميكائي��ل ،ومهاج��رون ،وأنصار)
الذي��ن َّ
ِ
ُ��م َأ ْه ُ
��ل َا ْل ُك ْف ِرُ ،ث َّم
ُ��م إِ ْن َل َ
يف ق��ول اإلم��امَ :
ُ��م إِ ىَل َغيرْ ِ ه َح َار َبك ْ
ـج ْأت ْ
«وإِ َّنك ْ
يل َولاَ ُم َه ِ
يل َولاَ ِميكَائِ ُ
بئ ِ ُ
ون َولاَ َأن َْص ٌار َينْصرُ ُ و َنك ُْم» ،معتدًّ ا برواية رفع
اج ُر َ
لاَ َج رْ َ
مبتدآت أخبارها حمذوفة ،مستدلاًّ َّ
رفع هذه
هذه األس�ماء األربعة عىل أنهَّ ا
ٌ
بأن َ
َني املعرو َف ِ
األسامء األربعة ٌفيه ختصيص مدلوهلا بامل َلك ِ
ني (جربائيل ،وميكائيل)

اختالف الرواية اللغو َّية و�أثره يف اتِّ�ساع �أوجه الداللة النحو َّية...

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هوام�ش البحث
( )1هنج البالغة :املقدِّ مة .13
( )2املصدر نفسه( :اخلطبة .98-97 )58
( )3املصدر نفسه( :اخلطبة .98 )58
( )4ينظر :متام هنج البالغة .39/1
( )5ينظ��ر :أنوار البدرين  ،62وتأس��يس الش��يعة  ،69/1وأعيان الش��يعة  ،166/1ومعجم رجال
احلديث .94/19
( )6ينظ��ر عىل س��بيل التمثي��ل ،430 ،253 ،247/1 :و  ،75 ،37 ،10،32/2و ،182 ،124/3
 ،349 ،277 ،255 ،217 ،204و ،244،246 ،234 ،214 ،196 ،162 ،157 ،110/4
 ،300 ،297 ،292 ،289و ،306 ،295 ،253 ،232 ،139 ،107 ،100 ،78 ،29 ،13/5
.315
( )7ينظر :هبج الصباغة  ،142/2و.203/12 ،10/5
( )8هنج البالغة (اخلطبة .24 )1
(البحراين) .277/1
( )9رشح هنج البالغة
ّ
( )10ينظر :رشح هنج البالغة (ابن أيب احلديد) .120/1
( )11منهاج الرباعة .177/2
( )12سورة البقر ة ،من اآلية .68
( )13ديوانه .21
( )14ينظر :رشح القصائد الس��بع الطوال اجلاهل َّيات  ،17-16ورشح القصائد التس��ع املش��هورات
.99
(اخلوئي) .177/2
( )15ينظر :منهاج الرباعة
ّ
( )16هبج الصباغة .51/1
( )17هنج البالغة (اخلطبة .44 )17
(اخلوئي) .512/1
( )18ينظر :رشح هنج البالغة (ابن أيب احلديد)  ،287/1ومنهاج الرباعة
ّ
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(البحراين) .512/1
( )19ينظر :رشح هنج البالغة
ّ
(اخلوئي) .250/3
( )20ينظر :منهاج الرباعة
ّ
( )21ينظر :املقتضب  ،243/1واألصول يف النحو  ،32/2ورس صناعة اإلعراب  ،353/1ومغني
اللبيب .560/2
( )22هنج البالغة (اخلطبة .328 )182
(البحراين) .359/3
( )23رشح هنج البالغة
ّ
(الراوندي) .278/2
( )24منهاج الرباعة
ّ
( )25ينظر :رشح هنج البالغة (ابن أيب احلديد) .86/10
( )26معارج هنج البالغة .302
( )27هنج البالغة (اخلطبة .366 )186
(البحراين) .183/4
( )28ينظر :رشح هنج البالغة
ّ
( )29املصدر نفسه .183/4
( )30املصدر نفسه .183/4
( )31رشح هنج البالغة .183/4
( )32املصدر نفسه .183/4
( )33املصدر نفسه .183/4
(اخلوئي) .60/11
( )34منهاج الرباعة
ّ
(املوسوي) .289/2
( )35ينظر :رشح هنج البالغة
ّ
( )36ينظر :هبج الصباغة .297 – 296/1
( )37حتف العقول عن آل الرسول .61
(املوسوي) .289/2
(اخلوئي)  ،61-60/11ورشح هنج البالغة
( )38ينظر :منهاج الرباعة
ّ
ّ
( )39هنج البالغة (اخلطبة .404 )192
( )40ينظر :ارتشاف الضرَّ ب  ،1311/3ورشح ابن عقيل .399/1
(البحراين) .355/4
( )41رشح هنج البالغة
ّ
( )42ينظر :كتاب سيبويه  ،297/2واملقتضب  ،276/1واألصول يف النحو .152/1
( )43رجز غري منس��وب ،من ش��واهد :كتاب س��يبويه  ،296/2واملقتضب  ،362/4واألصول يف
النحو .382/1
الريض عىل الكافية .671/1
( )44ينظر :األصول يف النحو  ،383/1ورشح
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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(اخلوئي) .182/13
( )45منهاج الرباعة
ّ
( )46هبج الصباغة .290/4
( )47هنج البالغة (اخلطبة .381 )193
(البحراين) .387/3
( )48رشح هنج البالغة
ّ
( )49ينظر :توضيح هنج البالغة .246/3
(اخلوئي) .133/2
( )50منهاج الرباعة
ّ
( )51حدائق احلقائق .133/2
( )52ينظر :رشح هنج البالغة (ابن أيب احلديد) .142/10
( )53هنج البالغة( :اخلطبة .381 )193
(البحراين) .388/3
( )54رشح هنج البالغة
ّ
(الراوندي) .277/2
( )55منهاج الرباعة
ّ
(اخلوئي) 113/12
( )56ينظر :رشح هنج البالغة (ابن أيب احلديد)  ،142/10ومنهاج الرباعة
ّ
( )57حدائق احلقائق .133/2
( )58ينظر :املصدر نفسه .133/2
( )59هنج البالغة (رسالة .485 )26
(الراوندي) .61/3
( )60ينظر :منهاج الرباعة
ّ
(البحراين) .418/4
( )61رشح هنج البالغة
ّ
(اخلوئ��ي)  ،38/19وهبج الصباغ��ة  ،586/6وتوضي��ح هنج البالغة
( )62ينظ��ر :منه��اج الرباعة
ّ
.21/4
( )63ينظر :رشح هنج البالغة (ابن أيب احلديد) .160/15
( )64ديوانه .1616/1
( )65ينظر :هبج الصباغة .586/6
( )66ينظر :الصحاح (بأس)  ،907/3والقاموس املحيط (بأس) .532
( )67هنج البالغة (اخلطبة .328 )182
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* القرآن الكريم.
حممد بن يوسف ت 745هـ)،
1.1ارتشاف الضرَّ ب من لسان العرب :أبو ح َّيان
ّ
النحوي (أثري الدين َّ
اخلانجي ،القاهرة،
التواب ،ن�شر مكتبة
حمم��د ،ومراجعة د .رمضان عبد َّ
ّ
حتقي��ق د .رجب عثامن َّ
ط1998 ،1م.
حممد بن س��هل ت 316هـ) ،حتقيق د .عبد احلس�ين
2.2األص��ول يف النح��و :ابن
ال�سراج (أبو بكر َّ
َّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1996 ،3م.
الفتيلَّ ،
ّ
العاميل (ت 1371هـ) ،دار التعارف ،بريوت ،د.ت.
3.3أعيان الشيعة :حمسن األمني
ّ
(عيل ابن حس��ن
البدري��ن يف تراج��م عل�ماء القطي��ف واإلحس��اء والبحري��ن:
ّ
4.4أن��وار َ
الب�لادي ّ
ت 1340هــ) ،مطبعة النعامن ،النجف األرشف1377 ،هــ.
(حممد تقي بن كاظم ت 1415هـ) ،منش��ورات
5.5هب��ج الصباغ��ة يف رشح هنج البالغة:
ّ
التس�تري َّ
مكتبة الصدر ،طهران ،د.ت.
6.6تأسيس الشيعة :حسن الصدر (ت 1354هـ) رشكة النرش والطباعة العراق َّية املحدودة ،العراق،
د.ت.
عيل بن ش��عبة ت 336ه��ـ) ،دار املرتىض،
7.7حت��ف العق��ول عن آل الرس��ولَّ :
اين (احلس��ن بن ّ
احلر ّ
بريوت ،د.ت.
حممد ابن احلس�ين
8.8حدائ��ق احلقائ��ق يف ف�سر دقائ��ق أفص��ح اخلالئ��ق:
ّ
الكي��دري (أبو احلس�ين َّ
العطاردي ،طهران 1375 ،هـ.
ت ق 6هــ) ،حتـقيق عزيز اهلل
ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،مرص1958 ،م
9.9ديوان امرئ القيس :حتقيق َّ
الصرييف ،دار املعارف ،مرص ،ط1963 ،3م.
البحرتي :حتقيق حسن كامل
1010ديوان
ّ
ّ
1111رس صناعة اإلعراب :ابن جن ِّّي (عثامن بن جن ِّّي ت 392هـ) ،دراس��ة حتقيق د .حس��ن هنداوي،
دار القلم ،دمشق ،ط1993 ،2م.
1212رشح اب��ن عقيل عىل ألف َّية ابن مالك :ابن عقيل (هباء الدين عبد اهلل بن عقيل ت769هـ) ،حتقيق
حممد حميي الدين عبد احلميد ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة ،ط1980 ،20م.
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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حممد بن احلسن ت 686هـ) ،حتقيق
األسرتآبادي
الريض
الريض عىل الكافية:
1313رشح
ّ
(ريض الدين َّ
ّ
ّ
ّ
وتعليق د .يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قار يونس ،بنغازي ،ط1996 ،2م.
حممد بن إسامعيل ت 338هـ)،
1414رشح القصائد التس��ع املش��هوراتَّ :
النحاس (أبو جعفر أمحد بن َّ
حتقيق أمحد خ َّطاب عمر ،سلسلة كتب الرتاث ( ،)23العراق1973 ،م.
حممد بن القاس��م ت 328هـ)،
1515رشح القصائد الس��بع الطوال اجلاهل َّيات :ابن
ّ
األنباري (أبو بكر َّ
حممد هارون ،دار املعارف ،مرص ،ط2005 ،6م.
حتقيق عبد السالم َّ
حممد ت 656هـ) حتقيق
1616رشح هن��ج البالغ��ة :ابن أيب احلديد املعت��ز ّيل ّ
(عز الدين عبد احلميد ب��ن َّ
مؤسسة إسامعيليان ،طبعة قم ،د.ت.
حممد أبو الفضل إبراهيمَّ ،
َّ
عيل بن ميثم ت 679هـ) ،مطبعة أنوار اهلدى،
1717رشح هنج البالغة:
البحراين (كامل الدين ميثم بن ّ
ّ
طبعة قم ،ط1427 ،1هـ.
املوسوي ،دار الرسول األكرم ،لبنان1418 ،هـ.
1818رشح هنج البالغة :ع َّباس
ّ
محاد ت 393هـ) ،حتقيق
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العرب َّية):
اجلوهري (أبو نرص إسامعيل بن َّ
ّ
ِّ 1919
أمحد عبد الغفور عطار ،دار الكتاب العريب ،مرص1967 ،م.
حممد بن يعقوب ت 817هــ) ،حتقيق مكتب حتقيق
2020القام��وس املحيط:
ّ
الفريوزآبادي (جمد الدين َّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،8
حممد نعيم
العرقسويس ،نرش َّ
مؤسسة الرسالة ،إرشاف َّ
الرتاث يف َّ
ّ
2005م.
حممد ،فريد خراس��ان ت 566هـ)،
2121مع��ارج هن��ج البالغة:
(عيل بن أيب القاس��م زي��د بن َّ
ّ
البيهقي ّ
املرعيش ،طبعة قم1409 ،هـ.
حممد تقي دانش ،مكتبة آية اهلل
حتقيق َّ
ّ
اخلوئي (ت 1413ه��ـ) ،مطبع��ة اآلداب ،النجف
2222معج��م رج��ال احلديث :الس�� ِّيد أبو القاس��م
ّ
األرشف ،ط ،1د.ت.
حمم��د عبد اهلل ابن يوس��ف
2323مغن��ي اللبي��ب ع��ن كت��ب األعاري��ب :ابن هش��ام
ّ
األنص��اري (أبو َّ
حممد اخلطيب ،الكويت ،د.ت.
ت 761هـ) ،حتقيق د .عبد اللطيف َّ
حممد عب��د اخلالق عضيمة،
حممد بن يزي��د ت 285ه��ـ) ،حتقيق َّ
برد (أب��و الع َّباس َّ
2424املقتض��ب :امل� ِّ
القاهرة ،ط  1994 ،3م.
املوسوي ت1324هـ)،
حممد
2525منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:
ّ
اخلوئي (حبيب اهلل بن الس�� ِّيد َّ
ّ
تصحيح إبراهيم امليانجي ،منشورات املكتبة اإلسالم َّية ،طهران ،ط ،4د.ت.
الراوندي (قطب الدين سعيد بن هبة اهلل ت 573هـ) ،حتقيق
2626منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:
ّ
املرعيش ،قم1406 ،هـ.
الكوهكمري ،مكتبة
عبد اللطيف
ّ
ّ
2727هنج البالغة :حتقيق د .صبحي الصالح ،مطبعة وفا ،إيران ،قم1429 ،هـ.
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