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A Semantic Look at Ziyarat Ashura (A Stylistic Study in the Framework of Syntactic
and Structural Implications)

Malek Abdi*

Abstract:
Ziyarat Ashura is one of the most important political documents and is the roadmap of all
Shiites who are committed to the principles of world civilization on which the Shiite ideology
with all its goals and ideals is based. Ziyarat Ashura is based on strong evidence and
documents and is thought to be from the Infallibles (AS) or the Holy Hadith revealed by God.
What is important is that it deals with war and peace, peace and revenge, revolution and
commitment, and that all these concepts are weaved together by artistic-semantic
representations. This research was conducted using the descriptive-analytical method to show
how Ziyarat Ashura has been compiled with a meaningful expressive formula and contains
examples of creative writing and attitude, which occurs only by quoting such semantic coding
and, in fact, presents its meaning to readers in a more reliable way. The results showed that
Ziyarat Ashura has been uniquely used in attracting audiences to semantic groups in the use
of Arabic expressive capabilities, and the use of signs that have the greatest expressive and
volumetric power with their semantic multiplicity. We also see practical semantic application
patterns in Ziyarat Ashura through which the meaning is made available to the audience in a
more tangible form. This issue is evident in chronological patterns and the use of nominal
aspects instead of descriptive and meaningful aspects in expressing cursing methods. Finally,
a set of significant signs and strategic semantic signs can be seen in Ziyarat Ashura. The
semantic composition aspect is more prominent than the usual semantic ideas. The obvious
signs of this semantic prominence can be seen in expressing the way of beating and
suppressing the enemy, reviving the law, proving loyalty, showing the innocence of the
Infallibles (Peace Be Upon Them), or the vileness of groups whose hearts are full of
ideological knots regarding Ahl al-Bayt (AS).
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قراءة داللية يف زيارة عاشوراء
دراسة يف إطار املستويني النحوي والرتكييب
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مالك عبدي *
امللخّص
إنّ زيارة عاشوراء من أهمّ الوثائق السياسية اليت ترسم خارطة الطريق الذي يسري عليه كلُّ شيعي ملتزم مببادئ احلضارة العامليّة اليت يتأسّس
عليها الفكر الشيعي ،بكلّ ما ينطوي عليه من غايات وطموحات .هذه الزيارة تستند إىل أسانيد معتربة ووثيقة ويُـظَنّ أنّها من ناحية املعصوم
أو هي حديث قدسي نزل من عند اهلل .واملهمّ أنّ فيها حربا وسالما ،وصلحا وانتقاما ،وثورة والتزاما .كلّ اخلطوط العقدية واحلبكة العالقة
اليت خيطَت فيها ،متبلورةٌ من ناحية التصوير الفنّي والداللي الذي صُمِّمَ فيها ،والسيّما من الناحيتني الرتكيبية والنحوية ،وقد ساعد بكثري
على رسم معاملها الثورية واملفهومية؛ إذ إن فيها قياما وقعودا يف حينهما وكشفا وشهودا من الناحية العقديّة واملعرفيّة وال يتجسّدان إال أن
تَـت ّم إمكانيّاتُ رمسهما بواسطة اإلبداعات الفنيّة اليت فيها .لقد متت هذه الدراسة عرب املنهج الوصفي ـ التحليلي ،لتتّضح كيف أنّ الزيارة
صيغت بصياغةٍ تعبرييّة هادفة ،وفيها عيّناتٌ من حنو هذا الكشف املعنوي الذي ال حيصل إال بالركون إىل التوظيفات الداللية اليت جتعل
املعنى أقرب ما يكون يف متناول أيدي القارئني .النتائج جتسّم لنا مواضع من النحو الذي يسهم بشكل فريد يف اجنذاب املخاطب حنو طوائف
من املعاني يف االستعانة بالقددُرات اإلعرابية املتّسعة الداللة ،وتوظيف حروفٍ يكون هلا أكرب قدر ممكن من القوّة التعبريية بتعدديـتها
الداللية ،كما تـُرينا أنساقا توظيفية منتظمة يكون املعنى عربها أقرب مناال إىل ذهن املتلقّي .ويظهر هذا بشكل جلي يف أمناط التقديم والتأخري
واالستعانة بالوجوه املصدرية ـ االمسيّة بدل التصريح بالوصف والتنويع الرتكييب اهلادف يف سرد أساليب اللعن .وباجلملة فإنّ أماراتٍ من
النَّضْد الرتكييب توجد يف الزيارة وتكون أوعى مبا حتويه الفكرة من ِمرْسَمَات تقريع العدوّ أو إحياء الشريعة أو إثبات الوالء وإظهار الرباءة أو
ردم الفجوة العقدية اليت تعرتي صفحات قلوب املدرتابني .وحنن يف هذه الدراسة بصدد الكشف عن بعض مالمح هذه الوترية الداللية
احلامسة.
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1ـ املقدمة
إنّ زيارة عاشوراء مبا فيها مِن أدسس البيان الثوري اهلادف وتقرير املبادئ الفكرية التوعوية ،تصوّر لنا جمموعة من القيم املعرفية
واخلطط العقدية الثائرة اليت تكون ميثاقا عامّا جيمع بني احلركة احلسينية الرائدة والنهضة املهدوية ،وحتدّد معامل تلك الثورة وهذه
النهضة ومتثّل ترابطهما بشكلٍ دقيق .ويف ظنّنا أنّ زيارة عاشوراء إحياء مثري للحركة املهدويّة وسري حثيث ـ يف واقع أمرها ـ حنو
التأسيس للنظرية املهدوية ،وكذلك أنّ احلركة احلسينية منذ نشأتها خطّطت هلذا القيام العاملي املهيمن .فهي تطري بالسائر من طفوف
احلسني إىل صفوف املهدي ،وفيها احلياة العامرة اليت تتولّد من مقابض املوت ،والدميومة اليت تقتبس من نور الشهادة .وإنّها دَمجٌ
بني اإلسالم احملمدي الوجود ،واحلسيين البـقاء واملهدوي االمتداد .وإنها حقّا نداء الشيعة الصارخ الذي يعلو وال يُعلى عليه .فهي
الزيارة اليت يوصي بها اإلمام الصادق ( )علقمة بن حممّد ليقرأها كلّ يوم يف بيته لو تسنَّى له ذلك ،فيقول له« :وإن استطعت أن

تزوره كلّ يوم بهذه الزيارة يف دارك فافعل ،فلك ثواب ذلك» (الكلباسي7002 ،م ،ص .)11
وملا كانت هذه الزيارة تشتمل على معارف الشيعة احلقّة وأساسيات الفكرة العلوية ،وخصوصا إظهار الوالء ملن جتب حرمتهم
والتبعيّة هلم ،والكشف عن الرباءة والتشنيع جتاه عدوّهم الغاشم فتعرّضتْ ملعاداة كثري ممن ثارت حفيظتهم إزاء نشر هذه املعارف
وحاولوا إطفاء نور هذه املوسوعة احلسينيّة الكربى .ونرى أنّ هذه اهلجمات العنيفة كانت والتزال تستمرّ على نهج الشيعة ممن
ختونهم الفكرة الدينية الثاقبة «فقد قام فريق بالتشكيك يف صحّة هذه الزيارة سندًا ومضمونًا ،كما شككوا يف معامل املذهب وركائزه األساسيّة،

وتعرّضوا هلذا املذهب األصيل بالتشويه والسعي وراء طمس معامله» (التربيزي1347 ،هـ.ق ،ص  .)5وهذا النهج التضليلي مقتبس من
ظلمات التفكري العقدي الذي خطّطه الظاملون األوّلون ،ومجاعاتٍ «تقوم اليوم بإثارة ما بدأ به يزيد من التشكيك والتضليل حبجّة احلداثة

وال َعصْرَنة لغرض متييع الثورة احلسينية وإضعاف دور شعائرها يف احلياة اإلسالميّة» (الداوري1341 ،هـ.ق ،ص .)10
فإنّ من أقلّ ما جيب علينا اليوم يف هذا الصدد ويلزم القيامُ به إلحياء معامل هذه الثورة اإلهليّة العارمة وفرض هيمنة التفكري
احلسيين على األوساط العقدية يف العامل ـ هو أن حناول عرض صورة راسخة من حنو هذا التفكري عرب القنوات الفنية واألدبية
والثقافية اليت تتوفّر لدينا .وإنّ منها ما نقوم به من دراساتٍ تقوم بالكشف عن الوجوه األدبيّة والبالغية لكلمات أهل البيت ()
وُتربِز مكانتهم الفريدة اليت ال يرقَى إليها الطري ،والوظيفة العلميّة والدينية والعمليّة تفرض علينا ذلك.
والقضيّة تأخذ األهميّة الكربى عندما نعرف أنّ كثريا من هذه النصوص الدينية الواردة على لسان أهل البيت ،قد سُكِت عنها
طيلة التاريخ ومل يكلّف أحدٌ نفسَه عناءَ البحث والتنقيب يف مصادرها واستقصاء مزاياها ،وغفل أو تغافل عنها كثريون إىل جانب
التنحّي عن احلقّ والالمباالة الدينية للضغينة اليت متتلئ بها صدورهم دائما .فينص حديث اإلمام الباقر ( )على هذه احلقيقة
املرّة اليت يتجرّعها هؤالء السادة على مرّ التاريخ «مل نزلْ أهل البيت نُستذَلّ ونُضام ونُقصى ومنتهن ونُحرم ونُقتل ونُخاف وال نُؤمن على دمائنا

ودماء أوليائنا ( »...ابن أبي احلديد7002 ،م ،ج  ،11ص  .)34فلمّا كانت العداوة والبغضاء هكذا غامشة وثقيلة على وجود أهل
البيت ( )فيجب أن نُفرغ ما يف وسعنا من جهود علمية أو أدبية أو فكرية خلدمة هذا املنهج املستنري ،وأن نقدّم بعض اخلطى
اليسرية يف إظهار فضلهم وتثبيت أحقيتهم قوال وعمال وعقيدة وأدبا والتزاما؛ وهذه هي الضرورة اليت تصوّر لنا ضرورة القيام
بالدراسة الداللية لزيارة اإلمام احلسني (.)
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وانطالقًا من هذا ،فإنّ دراسة هذه الزيارة بشكل داللي ـ وذلك على ضوء املنهجني الرتكييب والنحوي ،وهما من أكثر
املستويات ظهورا يف إحكام النسيج الفنّي للزيارة ـ هي اخلطوة اليت خنطوها يف إجناز هذا البحث تطلّعا إىل توثيق أصول علم الداللة
على منصّة الزيارة ،ووقوف املخاطبني على املالمح الداللية اليت اندرجت يف قائمة ميزاتها التعبرييّة،وهي متتاز بها يف ظلّ هذين
املستويني .وإمنا اخرتنا هاتني املنصَّتني ،النحوية والرتكيبية ،ألنهما تبدوان املنهجني األكثر متيُّزا ـ كما قلنا سالفا ـ يف أداء املعنى ورسم
املخزون الفكري الذي تتعقّبه الزيارة .ونرى انعكاسات هذين املستويني باديةً أشدّ بداءً مما تكون عليه املستويات األخرى يف كشف
مواهب الزيارة .وإنّ بعض املناحي الفكرية والعقديّة فيها مل يكن الصانعُ ِليَميلَ إليها إال عرب هذه اإلجنازات النحويّة والصياغات
الرتكيبية املتناغمة اليت سُبِكِت املعاني يف قوالبها أيّما سَبكٍ.
2ـ أسئلة البحث
حتاول هذه الدارسة احلصول على إجابات للتساؤالت التالية:
ـ ما هي الدالالت اليت توحي بها آليّات النحو يف هذه الزيارة؟
ـ كيف استطاعت الرتاكيب املنوّعة املوجودة يف النصّ أن تقوم بتخصيب املعنى وتقوية دالالته؟
ـ كم كانت اآلليات املذكورة ناجحة يف نقل املفاهيم املنويّة إىل املخاطب بشكلٍ أوفَى؟
ـ هل تسري األفكار املوجودة يف الزيارة وفق املنهج القرآني ،والسيّما يف شِقَّي اللعن والتسليم؟
3ـ خلفيّة البحث
كلّما حبثنا وحاولنا العثورَ على دراسة أو رسالة جامعيّة أو حبث منشور يف الدوريات العلمية خيصّ زيارة عاشوراء عمومًا والنظر يف
جوانبه اإلبداعيّة على وجه اخلصوص مل نُفْلِح يف ذلك مباشرة ،وإنّما كان هنالك عدد من الكتب التفصيلية والشروح الضخمة
اجلادّة روائيا وتفسرييا لبعض العلماء يف احلقول العلمية عكفتْ على شرح اجلوانب املعرفيّة للزيارة والنظر يف حبوثها السندية عامّةً.
وكلّها من مصادرنا اليت عوّلنا عليها يف إثراء البحث ،وال سيّما يف اجلانب التنظريي والتحقيق السندي منه .وأمّا فيما يتعلق
بالدراسات اللغوية والداللية عن سائر كلمات أهل البيت واألدعية ،فهناك بعض املقاالت املنشورة يف الدوريات املختلفة .وميكننا
اإلشارة إىل بعضها ممّا يَمُتّ إىل دراستنا هذه بصلة أوثق:
مقالة بعنوان "بررسى سندى زيارت عاشورا" ،بقلم حممّد قرباني؛ فتمت نشرها يف جملة حدیثپژوهی عام 1435هـ.ش .لقد
عكف الكاتب فيها على اجلانب السندي لنص الزيارة وتأصيله على أساس األسانيد املوجودة .ومقالة بعنوان "مظاهر التماسك
النحوي ووظائفه يف خطب اإلمام حسن ( )روائع اخلطب منوذجا" ،ملهدي عابدي وناديا دادبور ،نشرت عام  1431هـ.ش،
يف جملة حبوث يف اللغة العربية وآدابها جبامعة أصفهان .وقد درس فيها الكاتبان أهمّ مالمح هذه الظاهرة النحوية التماسكية يف خطب
اإلمام وفاعلياتها يف محل الرسالة املضمونية اليت يقصدها اإلمام .وهناك أيضا مقالة أخرى يف هذه اجمللة ،وهي حتمل عنوان
"الظواهر الفنية واجلمالية خلطبة حجّة الوداع وميزاتها األسلوبيّة" ،حملمد حسن أمرائي وغالمعبّاس رضائي هفتادُر .وقد حاول
الكاتبان فيها الكشف عن الوجوه اجلمالية واألسلوبيات التعبريية الشائعة اليت تتمتّع بها هذه اخلطبة.
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مضافا إىل ذلك ،أنّ هناك رسالة ماجستري بعنوان "ميزات نصوص الدعاء :دراسة أسلوبية يف دعاء عرفة منوذجا" .فهي عنوان
رسالة ناقشها حممد سعدي يف جامعة العالمة الطباطبائي عام  1437هـ.ش .والرسالة تتناول اخلصائص األسلوبية اليت هلا دور فريد
يف ختصيب املعنى من منظور املستويات اللغوية واألدبية والفكرية .وكذلك وجدنا مقالة بعنوان "سيمياء الداللة املركزية يف زيارات
اإلمام احلسني عليه السالم" حرّرها مولود حممد زايد عام 7012م ،وقد طدبعت يف اجلزء الثاني من العدد  34من جملّة ك ّليّة اجلامعة
اإلسالميّة بالنجف األشرف .لقد حبث فيها الكاتب سيميائيات الزيارات املتواترة املأثورة حول اإلمام احلسني ،من حيث استخالص
الدالالت اليت تنطبق على املوازين السيميائية املندرجة فيها .كما حرّر الكاتبان حممود شهبازي وفاطمة ورمرزيادي مقاال موسوما
بـ"بررسى سبكشناسانه داللتهاى آوايى وحنوى زيارتنامه اربعني" وقاما بنشره يف جملة پژوهشنامه معارف حسينى عام
1431هـ.ش ،وعاجلا فيه أهمّ املالمح الصوتية والنحوية اليت تساعد على رسم املناهج التفكريية املبتكَرة يف الزيارة.
وأخريا ،وجدنا مقالة حتت عنوان "دراسة األساليب البالغية يف دعاء كميل" ،للسيّد أمحد موسوىبناه وزميلَيْه ،وهي منشورة
يف جملّة كليّة الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية جبامعة بابل عام 7011م .وقد درست املقالة أهمّ املؤشرات البالغية املولّدة
للمعنى يف الدعاء .وعثرنا أيضا على كتاب بعنوان "أضواء على دعاء كميل" لعزّ الدين حبر العلوم ،وهو مطبوع عام 1304هـ.ق يف
دار الزهراء ببريوت.
وأمّا دراستنا هذه فرتتكز ـ ولعلّها ألوّل مرّة ـ على معاجلة اجلانب النحوي والرتكييب هلذه الزيارة .فعسى أن تكون فاحتة الطريق
إلجناز البحوث املتالحقة اآلتية على يد اآلخرين بشأن هذه الزيارة ،واليت ستكون أحكم نسجا وأوثق نظاما من دراستنا هذه.
4ـ حبث يف أسانيد زيارة عاشوراء
مبا أنّ زيارة عاشوراء هي زيارة عالية املضامني ،مرفوعة املقادير ،ثابتة املواضيع ،راقية املعايري ،وفيها كثريٌ من أمارات النشوة
الروحانية وكرامة النفس وإظهار املودّة القدسية جتاه القماقمة األطيبني ،وإظهار الشناعة واالستكراه إزاء مناوئيهم وغاصيب
حقوقهم ،فكان هذا مما جعل العلماء حيقّقون يف استقصاء أسانيدها وحترّي احلقائق بشأن صدورها ،بأنّها هل هي زيارة مرويّة من
ناحية املعصوم ( )أم هي حديث قدسي؟ وإن كان بعض العلماء كاملريزا جواد التربيزي يعتقدون «بعدم حاجة هذه الزيارة وأمثاهلا
من الزيارات املعتربة واألدعية الزاكية املأثورة إىل ذكر األسانيد والتحقيق يف توثيق مصادرها ،ألنها مشهورة جدّا وأصبحت شعارا للتشيّع ،وإ ّن

مضامينها وردت يف كثري من الروايات الصحيحة ،وقد عمل بها أكابر العلماء حتّى صارت جزءا من معتقدات الشيعة» (1347هـ.ق ،ص .)53
وعلى كلّ حال ،فإنّ العلماء انقسموا إىل فريقني :فمنهم من يقول بأنها زيارة متأتية من ناحيته سبحانه وتعاىل ،وأنها من
الكلمات القدسيّة اليت جرت على لسان املعصوم ( ،)كما يقول األصفهاني« :إنّ الظاهر من رواية صفوان بن مهران أنّ جربئيل
األمني تلقَّى هذه الزيارة عن اهلل جلّ جالله ،وسلسلة إسنادها عن اإلمام الصادق عن آبائه عن النيب ( )عن جربئيل وعن اهلل جلّ جالله» (بال تا،
ص  .)10ويقول كذلك العالمة الداوري« :إنّ هذه الزيارة بهذه الك يفيّة ،وبهذا اإلسناد إنّما هي من اهلل عزّوجلّ ،فهي من األحاديث القدسيّة

اليت رواها األئمّة املعصومون عليهم السالم عن اهلل عزّوجلّ بواسطة جدّهم صلّى اهلل عليه وآله» (1314هـ.ق ،ص )107؛ ومنهم من أحال
أسانيدها إىل اإلمام جعفر بن حممد الصادق وقال بأنها مروية من ناحية املعصوم ( ،)وهي دعاء تلقّاه علقمة بن حممّد
احلضرمي عن اإلمام الصادق ( ) عندما أحلّ عليه أن يعلّمه دعاءً [زيارةً] يدعو به [يزوره بها] إذا مل يزر احلسني من قريب (املصدر
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نفسه ،ص  50ـ )57؛ وعلقمة بن حممّد احلضرمي هذا يقع فيه الكالم يف مقامني :املقام األوّل يف إثبات حسن حاله ،بل جاللته
وكونه شيعيّا ،واملقام الثاني يف وثاقته (الشبسرتي1347 ،هـ.ق ،ص  33ـ .)107

ل ذلك ،فيما خيصّ
وإىل جانب هذه التوثيقات احملقّقة واالستقراءات السندية اجلادّة ،فإنّ من العلماء من يرى أننا بغنى عن ك ّ
حتقيق أسانيد الزيارة ،ألنّ الكلمة اليت تأتي من ناحية اإلمام املعصوم ( )موسومة بوسام الشرف البالغي ومتصفة بصفة
اجلودة واملتانة ،وفيها إتقانٌ من جهاتٍ ،لغةً وحنوا وأسلوبا وبالغة ،كما يف سائر الزيارات الصادرة عن أهل البيت ( ،)ويف
قمّتها نهج البالغة الذي يوحي بأن كلماته ك ّلها دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق؛ إىل جانب كثرة الرواة الثقات وتواتر
الروايات الصحيحة السند .فيقول التربيزي يف هذا الصدد« :إنّ بالغة اللفظ ومسوّ املعنى يف زيارة عاشوراء مؤيّد قويّ على صدورها من
أهل البيت ( ،)وإذا اشتهر خربٌ ما مبعنى أنّه نُقل يف مصادر ح ديثية خمتلفة وبأسناد متنوّعة ألكثر من راوٍ فوصل إىل حدّ الشهرة فإنّ ذلك

موجب لالطمئنان والوثوق بصدور هذا احلديث عن املعصوم عليه السالم» (1347هـ.ق ،ص .)15
ك يف صحّة أسانيدها وموثوقيّة
ومهما يكن من أمر ،فإنّ هذه الزيارة من الوثائق الشيعية احلقّة اليت ال يعرتي أحدا ش ٌّ
مصادرها ،وال يرتاب أحدٌ يف تلك القمّة الروحانية اليت تتحدّر منها الزيارة ،سواء أكانت من جانب اهلل أم من جانب املعصوم
( .)ففيها من الفضائل اجلمّة والفوائد املأثورة إلصالح الدين والدنيا وحيازة مدارج الشرف ما ال يقع حتت حصر وال

تُحصيها كتبٌ وال أقالم .وجدير بالذكر أنّ أوّل املصادر اليت اشتملت على زيارة عاشوراء بنصّها وروايتها هو كتاب كامل الزيارة
للشيخ جعفر بن حممّد بن قولويه ،والثاني مصباح املتهجّد وسالح املتعبّد للشيخ الطوسي؛ ويظهر أنّ من جاؤوا بعدهما فقد
أخذوا رواية الزيارة من كتابَيهما (الكلباسي1371 ،هـ.ق ،ص .)11
5ـ مقدّمة يف علم الداللة
ملـّا كانت هذه الدراسة تقوم على بساط املنهجيات اللسانية والداللية احلديثة وأنّ اجلانب التطبيقي منها يتمّ باالرتكاز على توظيف
التقنيات النحوية والرتكيبية املوجودة يف النصّ ،فيجب أن نوطّئ للبحث أوّال بذكر مقدّمة بسيطة يف أصول السيمانتيك أو علم
الداللة .ومن ثمّ ننتقل إىل جانب الدراسات التطبيقية وفق املستويات املدروسة فيه .ففيما يرتبط مبجال الداللة وعالقتها باملستويات
اللغوية ،ميكننا القول« :إن الدالالت هي فرع من العلوم يدرس املعنى إنه يتعامل مع اجملاالت الداللية ،ويعتزم إنشاء ترقيات ذات معنى .وفقًا

لذلك ،فإنّ املعرفة الداللية تبحث عن الشروط اليت جيب توفريها يف الرموز املعجمية إلجياد قابلية حتمل املعنى» (خمتار عمر1111 ،م ،ص .)11
ويف جمال املعرفة الداللية ،والذي يرتبط أيضا ارتباطا وثيقا مبجال اللغويات والتحليل اللغوي ،جيب التأكيد على العالقة القوية
بينهما وتَـالقي هذين احلقلني املعرفيّني يف جمال الصوتيات ،واملستوى الصريف ،والنظر يف القواعد النحوية والقواعد اهليكلية العامّة
لرتاكيب اللغة ،واجملاالت املعجمية؛ إ ذ يتقاطع يف هذه اجملاالت األربعة علمُ الداللة مع جماالت الدراسات اللغوية ،وتظهر فيها
ٍّ أكثر
التحديات واألضرار املوجودة بهذا الشأن لدراسة األبعاد اآلليّاتية للغة وكيفية توظيفها يف النصّ للحصول على معنى ذي رُقي
(املصدر نفسه ،ص  14ـ .)13

وغينُّ عن القول أن هذه األدوات املورفولوجية والنحوية واملعجمية والصوتية املختلفة املتاحة لنا يف جمال الدرس اللغوي
تستخدم للظروف النصية والسياقية لتوفري قدر أكرب من التوصيل وخلق رابط أكثر إحكاما بني الـمُـرسِل والـمُرسَل إليه ،حبيث
تتمثّـل مهمته الرئيسية يف هذا اإلطار وعرب هذه احللقة التواصلية الثنائية .فاهلدف الذي ينشده علم الداللة «هو الوقوف على القوانني
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اليت تنتظم تغيّر املعاني وتطوّرها ،والقواعد اليت تسري وفقها اللغة ،وذلك باالطالع على النصوص اللغويّة بقصد ضبط املعاني املختلفة بأدوات
حمدّدة ،ويف هذا سعيٌ حثيث إىل التنويع يف الرتاك يب اللغويّة ألداء وظائف دالليّة معيّنة ،وهذا التنويع هو الذي يُثري اللغة إثراءً» (عبد اجلليل،

7001م ،ص .)71
وأمّا حنن يف هذه الدراسة فنكون بصدد البحث عن جذور تأصيل هذه الدالالت اليت تراكمت يف حماور الزيارة ،من حيث
إحياءات النحو والرتكيب ،لنرى ما هي التأثريات اليت خلّفتها املؤشرات الداللية يف نقل املغزى املباشرة إىل املخاطب عرب املقاييس
النحوية والرتكيبية،وكيف أنّ االستعانة بهذه الدالالت جعلت املعاني ذات وضوحٍ أكرب للقارئ ،وصوّرتْ أمام املتلقّي آفاقا
جديدة من املعاني اليت حتتبس دون التمثالت الظاهرية للفظ.
6ـ املستوى النحوي والدالالت اإلعرابيّة
ندرس يف هذا املستوى ،األبنية النحوية املتاحة يف الزيارة وحناول عرض املعاني الدقيقة اليت ختتفي وراءها ،لنرى كيف أنّ البنية
اإلعرابية تؤدي وظيفتها يف ختصيب املعنى وجعله ناضجا عند السامع،حيث إنّ الزيارة حتتوي على أعمدة حنوية رصينة ش ّكلت
اهليكل التنظيمي للمفاهيم بشكلٍ أوفى ،وعبّرت عن املعنى يف مصفوفةٍ داللية راقية؛ إذ «يُحتّم نظامُ اجلملة العربيّة أو هندستها ترتيبًا

خاصًّا لو اخت ّل أصبح من العسري أن يُفهم املراد منها» (أنيس1321 ،م ،ص .)31
فالنحو خيدم املعنى وجيب أن يكون يف جهة املعنى ،وهو يتأتَّى ليسدّ الثغرات اليت قد تعرتض الكالم وتُحدث خلال يف عمليّة
إدراكه ،فـ«إنّ الوصف النحوي وتقدير اإلعراب على حدّ تسمية ابن جنّي البدّ أن يكون على مست املعنى  ..فإذا جتاذبت املعاني واإلعراب هذا

يدعو إىل أمر ،وتوجيه الوصف النحوي إىل ما خيدم املعنى ويوضّحه» (عبد اهلادي نهر7002 ،م ،ص  .)102فتختصّ الرتاكيب النحوية
بتنظيم الكلمات يف قالب مجل أو جمموعات كالميّة ،ويبني النحو وظائف الكلمات يف اجلمل لتحمل كلّ كلمة ما قددّرَ هلا من
املعاني ،ولذلك يكون النحو ضابطا ملعاني الكالم ،حافظا له من االختالف (ابن األثري ،بال تا ،ج ،1ص.)40
6ـ1ـ املفارقة الزمنية وداللتها
وجدنا قسما مهمّا من كالم اإلمام يف هذه الزيارة يشمل تغايُرا زمنيا ملحوظا ،وهو يف ظاهر أمره يدلّ على جهة متناقضة من
املعنى ،من حيث التعاكس الزمين املوجود فيه .ولكنّ إلقاء نظرة متمعنة يف كيفيّة نضد العبارة ،من حيث األنساق الزمنيّة املأخوذة
فيها بعني االعتبار ،يُرينا داللة صامدة يفي بها النحو يف حتميل املعنى،والذي خيتبئ حتت هذه املفارقة الزمنيّة،وهنا ندرسها بإمعان
وتدليل.
فعبارة «عليك مين سالم اهلل أبدا ما بقيتُ وبقي الليل والنهار» (القمي 1420 ،هـ.ش ،ص ،)214حتوي مفارقة زمانيّة تدلّ يف
ظاهرها أنّ نهاية الفقرة تُناقض بدايتها ،من حيث اتّساع املساحة الزمنية اليت ارتسمت فيها؛ إذ يُطلق فيها السالم أوّال على مدى
الدهر دون أيّ قيد "أبدا" ،ثمّ يأتي فيحدّد الالمتناهيّة الزمنية اليت بسطها أوّل ،فيقول« :ما بقيتُ وبقي الليلُ والنهار» .وقد يُظنّ ـ
بادئ األمر ـ أنّ هذه مفارقة زمنيّة وأنّه يسلّم على مواله أوّال على وجه التوسعة واإلطالق ،ثمّ يرتاجع عن ظنّه فينحصر تسليمه يف
دائرة املدّة اليت يعيشها أيام حياته فقط .وقد يقول قائل لو كانت العبارة بعكس هذا كانت أدلّ على تصوير املعنى؛ إذ لو كانت
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هكذا "عليك مين سالم اهلل ما بقيت أبدا" ،وكان فيه نقلٌ من اخلاصّ إىل العامّ وزيادةٌ يف القوّة التدليلية؛ ولك ّن الرجوع عن التحية
األبدية إىل التحية املؤقّتة ممّا يثري عجبا وحتيُّرا لدى املخاطب وقد ال يعقلها الناس ،بل إنّ ذاك التأبيد يُنايف هذا التوقيت.
ونظنّ أنّ هذا قيدٌ يف ظاهره واتّساعٌ يف باطن أمره وحتقيق ملعنى األبدية السائرة اليت ساقها أوّال؛ إذ إنّ أنْ َفسَ شيء لدى اإلنسان
هو حياته وسالمته ،وال أغلى من هذه النفيسة عنده .فإنّ اإلنسان يتحصّل له كلّ مكاسب اخلري يف حياته ،ويبحث عن سبل الفوز
والرقيّ يف ظلّ هذه السالمة .ولوالها مل تكن له فرصة أساسا للقيام بهذه الشؤون وحتصيلها .ولذلك يرضى اإلنسان عادة أن يُس َلبَ
ل شيء ويفتدي بكلّ ممتلكاته ويُمنحَ إزاءه احلياة .فإذا فعل اإلنسان هكذا فقد قدّم بني يدَي مواله أعزّ ما يكون لديه من نفائس
ك َّ
اخللق ،فلم ينقص من وجه األبديّة شيئا ،بل زاده بشيء أعلى مما يكون عنده من دميومة هذا السالم .كما ال يُعقَل أساسا أن يكون
اإلنسان مسلّما على مواله تسليما دائما يف أوّل وهلة ،ثمّ يرتاجع عن ظنّه فيسرتدّ حتيّته األبديّة ويعوضّ عنها بتحيّة قصرية على
مدى احلياة فحسب.
وهناك تتّجه لنا العبارة بوجه آخر وتستقيم صحّته ،من حيث إننا نظنّ أنّ املقصود بـ"ما بقيت" هو احلياة األبديّة اخلالدة اليت
يتطلّع إليها اإلنسان دائما ،والبقاء األبدي الذي يتحتّم له يف حياته املمتدّة املتماسكة منذ عامل الذرّ إىل يوم البعث ودخوله اجلنّة أو
النار .وبهذا فال فناء لإلنسان وهو موجود دائم البقاء منذ نشأته األوىل وال يُتصوَّر له زوال يف أيّ مرحلة من مراحل كينونته .وبهذه
النظرة فلمّا قال« :عليك مين سالم اهلل  ..ما بقيت» ،يعين به تلك احلياة اخلالدة وبقاء النفس األزلية اليت يتصوّرها فتتقرّر له ،وبهذا
كاملصدر املنسبك من ما املصدرية الزمانية والفعل الذي يليها يف موضع نصب على البدل بالتبعية من املبدل منه "أبدا" ،وهو عندئذ
من البدل املطابق وفيه عناية لطيفة .ويرى فيه الشبسرتي رأيا آخر بقوله« :يكون املعنى :عليكم مين مجيعا سالم اهلل مدّة بقائي يف الدنيا،

وبعدها إىل بقاء الليل والنهار ،أي دائما» (1447هـ.ق ،ص )127؛ وعليه فيكون البدل عنده بدلَ تفريعٍ أو تفصيل ،مبعنى أنّ "ما بقيت"
و"بقي الليل والنهار" معا يطابقان التأبيد الذي قبلهما ،وهما وحدة متماسكة.
وشبيه بهذه الظاهرة من تقييد اخللود يف ظاهر األمر ،قوله تعاىل :خالدي َن فيها مادامَتِ السَّماواتُ واألرضُ( هود )102 :11؛
إذ قيّد اخللود الذي يستفيض ذكره يف القرآن يف هذا املوضع بدوام السماوات واألرض .واآلية مثار اجلدل والنقاش .ومما يتوصّل إليه
أل ْرضُ
قاطبة املفسرين يف توجيه هذا التعارض الظاهر «أن تُراد مساوات اآلخرة وأرضها وهي دائمة خملوقة لألبد ،بدليل قوله يومَ تُبَدَّلُ ا َ
غريَ األرضِ والسَّماواتُ( إبراهيم )44 :14؛ والثاني أن يكون عبارة عن التأييد ونفي االنقطاع ،كقول العرب :ما دام تعار ،وما أقام ثبري ،وما

الح كوكب ،وغري ذلك من كلمات التأبيد» (الزخمشري7001 ،م ،ج  ،7ص  .)412وهذا كأنْ يقول اإلنسان لولده" :أحبّك مادمتُ حيّا".
هل هذا مبعنى أنّه حيبّ جنله ويسوق إليه حبّه لغاية انقضاء أيّامه فقط وأنّه ال حيبّه بعده؟ ليس األمر كذلك بالتأكيد ،بل املقصود به
حمبّة أبديّة يسوقها الوالد حنو ولده من دون أن ينوي به ضيقا أو حصرا زمنيّا ،فالغرض من هذا التقييد هو التأكيد أساسا ،وفيه
انتباه.
6ـ2ـ املنصوبات املتشابهة وفاعليّاتها الدالليّة
املنصوبات املتشابهة باب ذو أهميّة كبرية عقده ابن هشام يف الباب اخلامس من كتابه املغين .يتحدّث فيه عن الكلمات اليت حتتمل
أكثر من وجهٍ إعرابي يف حالته املنصوبة ،مبعنى أنّ إعرابَ نصبِها يتمّ خترجيده بعدّة أوجهٍ إعرابية مما يتوافر يف دائرة املنصوبات،
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وبالتالي فإنّها مع كلّ وجهٍ يتحقّق هلا معنى جديد (1313م ،ج  ،7ص  170ـ  .)177وبذلك تكون الكلمة أكثر استيعابا للمعنى،
مما تكون عليه من لزوم حالة واحدة أو ختريج إعرابي واحد.
ويف الزيارة مجلةٌ رائعة يتأوّل عليها املعنى مبا حتمل العبارة من أوجهٍ إعرابية خمتلفة ،مما يؤدي إىل أن يصري املعنى خمتلفا حبسبها.
وهنا نُورِدُها على توجيه هذا األمر وكيفيّة االستعانة بالتعدديّة النصبية احملتملة يف اإلعراب وإثراء املعنى عربها ،وهي «اللهمّ خُصّ
أنت أوّل ظامل باللعن مين وابدأ به أوّال ثمّ العن الثاني والثالث والرابع اللهمّ العن يزيد خامسا» (القمّي 1420 ،هـ.ش ،ص  214ـ

 .)213وفيها دالالت وحِكمٌ بالغة نتطرّق إليها متدرّجا.
أول مسألة داللية تكمن فيها هي أنّه جاء بطرفَي هذه اخلماسية امللعونة من ّكرا؛ إذ إنّ "أوّل" مضاف إىل نكرة فيُعَدّ نكرة،
و"خامسا" جيء بها نكرة خبالف سائر األلفاظ الثالثة اليت وقعت بينهما ،وكلّها على منط واحد ،وهي معرّفات بـ"ال" .فلِمَ ما قيل
"اللهم العن األوّل ثمّ الثاني  ،"....إىل أن ينتهي إىل يزيد فيدخله القائل يف حيّز لعنهم ،فيقول "ثمّ العن اخلامس أو العن يزيد
اخلامس؟" ملاذا فصل يزيد عن بقيّة امللعونني وأفرد له اللعنة خاصّة وصرّح بامسه علما خبالف البقيّة؟ ملاذا ن ّكر "خامسا" وأتى به
خمالفا ملا جاء به من بقية امللعونني ،من حيث التعريف والتنكري؟
الوجه يف كلّ هذه التساؤالت أن ننظر يف طرفَي هذه احللقة اإلجراميّة املنكودة ،وهما من أشدّ الناس حقدا وبغضاء على وجود
السادة األئمّة وهما أكثر استحقاقا للذمّ واللعن؛ إذ إنّ األوّل هو الذي غرس هذه الشجرة امللعونة وأسّس هذه اخلارطة الفكرية
املعوجّة الفاسدة ونثر بذور هذه الفتنة ،وإنّ األخري هو الذي متّ على يديه ما كان حيلم به األوّل وخيطّط له ،وحقّق مطالب أسالفه
الظاملني بالفعل وأمثرت جهودهم على يديه .ولذلك يكون هذا األخري أشدّ استيجابا هلذا اللعن فأدفرِدَ له سياقٌ لعينٌّ منفصل ،وأدعيد
معه فعلُ اللعن ثانية لئال يغيب عن ذهن املخاطب الصياغة اللعنية اليت تنبين عليها العبارة .وفيها مزيّة بالغية ،وهي اإلطناب بطول
الفصل ،وهو موضع يذكر الناظم يف كالمه شيئا ثمّ يرتكه حينا ثمّ يعود إليه بالتكرار لئال يكون الكالم عقيما مفقود الروعة ،كقوله
س وال َق َم َر َرَأيْتُهُم لي سَاجِدينَ( يوسف )3 :17؛ حيث كرّر
كبًا والشَّمْ َ
كو َ
ش َر َ
ح َد َع َ
ت ِإني رَأيْتُ أَ َ
تعاىل :إذْ قالَ يُوسفُ ِل َأبيهِ َيا أَ َب ِ
لفظ "رأيت" يف آخر اآلية بعد أن جاء به يف بدايتها؛ ولكن ملّا وقع الفصلُ بينهما بالكلمات املوجودة أعاد ذكرها ليُشعر السامعَ بأنّ
اآلية داخلة يف حيّز هذا الفعل القليب وال ينساه املخاطب .وطول الفصل هو أحد دواعي التكرار يف الكالم فقد يُكرّر جزء يف العبارة
«لطول الكالم ،لئال جييء مبتورًا ليس له طالوة» (اهلامشي ،بال تا ،ص )704؛ فلمّا جيء باللعن أوّال ثمّ ُترِكَ مع الثالثة الوُسطى من
امللعونني ووقع فاصل بني اللعن يف أوّل الكالم وامللعون األخري ،ساغ أن يُعاد ذكر اللعن ليتقرّر يف ذهن املخاطب ثانية وجيدّد اللعن
خصوصا على هذا األخري.
والداللة التالية يف هذا الكالم تندرج يف سرّ جميء "خامسا" نكرة خبالف بقيّة األوصاف العدديّة اليت جاءت معرفة ،فقيل يف
الثالثة "ثمّ العن الثاني والثالث والرابع"؛ ولكن ملّا وصل إىل يزيد عدل عن هذا التعريف فجاء بوصفه نكرة ليدلّ على خساسته
ومهانة قدره يف هذه احللقة الفاسدة ،أي :اللهمّ العن يزيد خامسا مرذوال وضيعا؛ إذ إنّ التنوين من معانيه التحقري والتقريع« ،وهو

أحد الدواعي اليت تأتي من أجلها الكلمة نكرة» (اخلطيب القزويين7001 ،م ،ص .)11
وفيه مسألة ملحوظة أخرى ،وهي أنّ الوصف لو كان يلتصق بيزيد على غرار السابقني ،فقيل" :اللهم العن يزيد اخلامس"،
لكان فيه الرتكيز على اجلانب العددي فحسب واإلشارة إىل التصنيف الرتيب الذي يتدرّج ضمنه يزيد ،وما كان يوحي عندئذ بشيء
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من مالمح هذه احلقارة اليت رمستْها الزيارة؛ ولكن ملّا قيل" :اللهمّ العن يزيد خامسا" ،دقدّر فيها فعلٌ ناصب تتحقّق به إمكانيّة
رسم هذه الشخصية الوضيعة اليت يتمّ احلديث عنها ،وهي يف معرض الذمّ .وهذا شبيه بقوله تعاىل يف وصف امرأة أبي هلب حبمّالة
احلطب عندما جاء بلفظها ،أي بلفظ محّالة منصوبا .وسياق العبارة يقتضي رفعَها ،نظرا لِتعا دقبِ املبتدأ واخلرب يف سياق اجلملة
حلطَبِ( املسد  ،)3 :111بنصب "محّالة" خالفا ملا ُيتَوَقَّع من مقتضيات النصّ ،أي
االمسيّة؛ ولكن قيل :وَامْرَأَتُُه حََّالَةَ ا َ
امرأتَـهُ أعين تلك املرذولة اهليّنة القدر اليت أكون يف معرض ذمّها« ،فقُرِئ بالنصب على الشّتم» (السمني احلليب ،بال تا ،ج  ،11ص

 .)135ومن اجلدير أن يُنطق بكلمة "خامسا" بشيء من اللحن األدائي املدزري لتتقارب دالالت الصوت والنحو؛ إذ إنّ للصوت
داللة مباشرة على املعنى أحيانا ،وهو يتوافق مع النحو يف تنسيق بناء املعنى ويُكمل داللته« ،وكان خليل بن أمحد الفراهيدي من أوائل
اللغويني الذين تنبّهوا إىل العالقة الكامنة بني جرس األصوات ودالالتها» (ابن جنّي1357 ،م ،ج  ،1ص )505؛ وكذا فإنّ «الكلمات
والعبارات واجلمل قد ختتلف داللة على وفق الطريقة اليت تُنطَق أو تُؤدَّى بها تنغيمًا برفع الصوت ،أو خفضه أو نربًا على مقطع من ذلك الرتكيب دون

غريه ،وهذا التنغيم أو النرب حيدّد كلّ منهما اجلملة بداللة خاصّة ختتلف باختالف طبيعة التنغيم أو حدود النرب» (عبد اهلادي نهر ،7002 ،ص .)27
فإنّ النرب يأتي ههنا ملؤازرة النحو ،وطريقة األداء النغمي لكلمة "خامسا" لو دل ِهجَ بها عرب نغمة االستخفاف مع متطيط الصوت الدالّ
على التحقري فهذا يتمّم الداللة اليت مل يستوفِها النحو ،وكذلك يتــآزر النحو واملوسيقى.
وإذا أردنا أن ندقّق يف أمر هذه الفقرة أكثر نرى أنّ لفظة "أوّال" تكرّرت فيها ،حيث قيلت "اللهم العن أوّل ظاملٍ  ...وابدأ به أوّال"
فما هي داللتها؟ يبدو أنّها فضال عن كونها متكرّرة من باب التوكيد اللفظي ـ وهو الذي يوحي به ظاهر األمر ـ تكون من املنصوبات
املتشابهة اليت حتتمل أكثر من وجه إعرابي لتتقوّى بها الداللة كما سبق يف تصدير البحث؛ فأوّال يبدو لنا أنّها من املنصوبات
املتشابهة واليت ميكن أن خنرّجها على أساس اإلعرابات الصحيحة املختلفة اليت تتوافر هلا« ،فيجوز فيها أن تكون ظرف زمانٍ»

(الشبسرتي1347 ،هـ.ق ،ص  ،)137أي زمانا أوال ،والتقدير فيه" :ابدأ به العذاب قبل كلّ املالعني"؛ وهلا أن تكون يف موضع
نصبٍ على املفعوليّة بتقدير ناصب من باب الذمّ والتوبيخ كما سبق يف حنو "سادسا" ،وتنكريها يساعد على تقدير هذا الذمّ،
والتقدير" :وابدأ به" ،أعين أوّلَّ هؤالء الطغاة الظاملني؛ ثمّ جيوز هلا أن تكون يف موضع نصبٍ على احلال وهو وجهٌ لطيف ،أي
"اللهمّ خصّ أنت أولّ ظامل  ...وابدأ به اللعن وهو أوّل املستحقني هلذه اللعنة" .فهو من باب احلال املؤ ّكدة لصاحبها أو هي حال
الزمة ال تكاد تفارقه .وأخريا ،جيوز فيها أن نقدّرها منصوبة من باب املفعوليّة املطلقة ويستقيم بها املعنى جدّا؛ إذ يكون "أوّال" فيها
نعتا ملصدر منتصب حمذوف تقديره" :وابدَأ به بدءا أوّال" ،يعين أرجو أن تكون بداية هذه املسرية اللعنية مع هذا الطاغية.
فكما نرى أنّ إعادة لفظة "أوّال" عالوةً على التصريح بها يف بداية الكالم ،سّبَبتْ تنويعا أساسيا يف حماور الداللة ،وقامت
بتوسعة الفحوى األولية اليت احتوتها "أوّل ظامل" وأشاعها إىل معنى ذي أربع شعب إضافية؛ إذ لو كان يكتفي بـ"أوّل ظامل"
ل هذه الدالالت التّي متّت عرب هذه اإلعادة النصبيّة اليت وفّرت للكالم إمكانيّات إعرابيّة توسيعيّة ،وبهذا يتبيّن أنّ
لفاتت العبارة ك ُّ
مُنشئ هذه الزيارة كان يشكو أساس هذه الفتنة وينوي اجتثاث جذور هذه الشجرة امللعونة اليت أنبتوها .وبهذا الرسم التوليدي،
يريد أن حييل ذهن املخاطب إىل واضع هذا املشروع اإلجرامي الغاشم ،ويهيل اللعن على من وضع حجر األساس هلذه اخلطّة
الفكرية الفاشلة.
ويتّضح أخريا أنّ اللعن يتقوَّى جدّا مبثل هذا األسلوب النحوي؛ إذ إنّه يتجدّد على امللعونني مع كلّ صيغة إعرابيّة جديدة
تُقدَّر له ،فبالوجه املصدري فيه تأكيد على نوعيّة اللعن ،وبالوجه الظريف فيه اتّساعٌ زمين ملحوظ يف تسجيل اللعن ملستحقّيه ،ويف
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وجه احلال تقريع ثابت متجدّد للملعون ،ويف وجه املفعول به أخريا إيقاع فعل اللعن مبفعوله مباشرة ،وفيه نصٌّ على شدّة هذا
االتصاف وعدم مفارقته هلم.
6ـ3ـ توسيع املساحات الداللية عرب توظيف حرف "الباء"
حرف "الباء" من حروف املعاني اليت يتأتّى هلا أكثر من أربعة عشر معنى حسب ما ورد يف كتب النحو ،وقد يرد هلا أكثر من ذلك
(ابن هشام األنصاري 1313 ،م ،ج ،1ص  177ـ  .)147وإنّ هذه التوسعة الداللية اليت رأوها للباء ،جتعلها من أكثر احلروف محال
للمعاني املتضاربة يف آن واحد.
وها هي "الباء" وردت يف جزء من الزيارة وقد جرّتْ معها من املعاني اجملتمعة ـ نظرا لقابليتها اليت سبقت ـ ما يعجز عن تأديتها
نظائرها من احلروف األخرى .وهنا ،نستعرض هذه اجلملة املوحية« :اللهمّ اجعلين عندك وجيها باحلسني عليه السالم» (القمّي،

 1420هـ.ش ،ص .)211واحلديث فيها عن "الباء" والدور الفعّال الذي تلعبه يف هذه الفقرة .فقد حلّ هذا احلرف من السياق حمال
وظيفيا مناسبا جدّا؛ إذ يدلّ على مخسة معانٍ صحيحة على األقلّ فيما يظهر لنا :املعنى األول أن تكون الباء للقسم ،وهي أصل
أحرف القسم ،وهذا معنى ظاهر للباء ،أي "اللهم إنّي أقسمك باحلسني ( )أن جتعلين وجيها عندك".
والثاني أن تكون للمصاحبة مبعنى "مع"« ،ألنّ الباء يقرب معناها من معنى "مع"؛ إذ كانت الباء معناها املالصقة للشيء ،ومعنى "مع"
املصاحبة ،فتكون الباء مبعنى "مع" ،وهي اليت يُقال هلا باء املصاحبة» (ابن سراج1331 ،م ،ص )710؛ وكذا «فإنّ الباء ال تكون بهذا املعنى (أي

مبعنى املصاحبة) إلّا مستقرا» (الشُّمُنّي ،بال تا ،ج  ،1ص  .)730فتقدير املعنى بهذا االعتبار" :اللهم اجعلين عندك وجيها مع احلسني"،
وهذا معنى لطيف جدّا ،إذا قددِّر للباء ،مبعنى أنّما أريد أنا هذه الوجاهة بصحبة احلسني وحني كنتُ برفقته ،وإذا مل يكنِ احلسنيُ فال
وجاهةَ وال قيمةً هلذا الكون .وقد يدلّ على أنّ الوجاهة اإلهليّة إنّما تسري من ناحية احلسني ،وإذا كان مصحوبَها احلسني.
ويف وجهٍ ثالث ،جيوز للباء أن تكون للسببيّة والتعليل ويصري املعنى هكذا" :اجعلين عندك وجيها باحلسني" ،عندئذٍ «أي [اجعلين]
مقرّبًا عندك مبحبّة اإلمام ومعرفته ،أو بشفاعته ،أو برجعيت يف رجعته وكرّته عليه السالم  ..فاملؤمن الصادق عزيز يف الدنيا ملا يُعطى من الكرامة

والدولة بسبب تقرّبه إىل اإلمام احلسني» (العاملي7017 ،م ،ص  .)1011فنحن نلتمس منه الوجاهة من أجل وجود اإلمام وبركة
حضوره ،ووجاهتنا ال تتحصّل إال من أجل وجود هذا الشهيد.
واملعنى الرابع أن تكون الباء لالستعانة« ،ومن معاني الباء االستعانة» (ابن هشام األنصاري1313 ،م ،ج  ،1ص  ،)101وهو أن
يستعني القائل مبصحوب هذه الباء ويتق َّوى به على إجناز فعله وحتصيل مطلوبه ،واملعنى بهذا التقدير" :اللهمّ اجعلين عندك وجيها
مبساعدة احلسني وعونه" ،مبعنى أننا لن نهتدي إىل مثل هذه الوجاهة ما مل يكن احلسني مُمسكا بأيدينا .فعلينا إذاً أن نستعني به لنيل
هذه املكانة ونستمسك بعروته الوثقى.
وهناك وجهٌ خامس ،وهو معنى لطيف ميكن أن نقدّره للباء ،وهو أن تكون للبدل« ،ومن معاني الباء البدلية أيضا» (املصدر نفسه،

ص  .)103واملعنى عندئذ" :اللهم اجعلين عندك وجيها إزاء احلسني" ،أي إزاء حمبّة احلسني اليت أتينا بها ،مبعنى أنّنا نقدّم بني يديك
حبّنا للحسني ونسألك بدال منه وجاهةً يف الدين والدنيا ،كما نراه يستجدي ربّه يف موضع آخر بإزاء مصيبة احلسني «أن يعطيين
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مبصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا مبصيبته» (القمّي 1420 ،هـ.ش ،ص)210؛ فيستقي وجاهته من منبع حبّ احلسني ،ويطلب جدوى
ربّه إزاء رُزئه ،وهذا يتحقّق عليه قسمٌ من املراد بوجهٍ تعامليّ رصني.
فرأينا أنّ "الباء" باتّساع دالالتها قد قد كَوََّنتْ أبعادًا دالليّة مرتامية األرجاء يف السياق واشتملتْ يف بطونها على مخسة من املعاني
املتحقّقة وأفادتْها مجلة واحدة ،وهذه هي السعة الداللية اليت تتزوّد بها ،ويكون هلا دور كبري يف توسيع الداللة وإثراء املعنى بشكل
مستفيض.
7ـ املستوى الرتكييب
يتناول هذا املستوى األبنية الرتكيبية والسياقات الواردة يف النصّ ،من حيث التأليف وأنساقه التحويلية ،مبا يف ذلك استخدام اجلمل
واألساليب ،وضروب االمسيّة والفعليّة ،واهليكلية العامّة للرتاكيب املسبوكة يف الزيارة ،وأنظمة تأليف العبارات ،ألنّ اللفظ «إذا
كان داخل إطار الرتكيب أو اجلملة فال يُفهم معناه إا من خالل مضمونه الداللي والشّكل البنائي الذي جاء فيه  . ...ومعنى ذلك أنّ داللة اجلملة ال
تعتمد جزئيّا على معاني الكلمات اليت تتكوّن منها؛ إذ ال ب ّد من مراعاة العناصر غري اللغويّة ،والوظائف اليت تؤدّيها اجلمل يف السياقات املختلفة ..
مع مالحظة الكيفيّة اليت تأتي فيها الكلمة داخل الرتكيب من حيث موقعها وعالقتها بغريها من الكلمات ،مع التأكيد على مالحظة السياق أو املقام

الذي جتري فيه اللغة» (نهر7002 ،م ،ص .)104
فستكون جهودنا منصبّة يف هذا اجلانب على أن ندرس املواقف التعبريية اليت استدعَتْ أن تُصاغ اجلمل والرتاكيب على منطٍ
خاصّ ،ونكشف أنّ طائفة من املعاني أحدثتْ حتويالتٍ متواكبة يف بنية الرتاكيب وجعلتها مستجدّة باستجداد املفهوم ،ونرى «أن

الكلمات خيتلف معناها حسب السياق اللغوي الذي تقع فيه» (اخلولي 7001 ،م ،ص  .)13فكلّ هذا إنّما يتأتّى ليكون املعنى صاحلا
للعرض على املخاطب وحيظى بدرجة القبول عنده ،وهذا ما حكم به علماء العرب القدامى ،حيث يعتقدون أنّ «كلّ ما صلح به

املعنى فهو جيّد ،وك ّل ما فسد به املعنى فمردود» (املربّد1433 ،هـ.ق ،ج  ،3ص .)411
7ـ1ـ التدليل بالوجه االمسي والوصفي عرب الرتاكيب املتقاربة الداللة
هناك مقطع يف الزيارة قد تكرّر فيها مرّتني ،وذلك بشيء يسري من الفرق بني الرتكيبني ،وهي عبارة« :إني سلم ملن ساملكم وحرب
ملن حاربكم إىل يوم القيامة» (القمّي 1420 ،هـ.ش ،ص)210؛ إذ تكرّر يف موضع آخر بهذا الشكل« :إني سلم ملن ساملكم وحرب
ملن حاربكم ووليّ ملن واالكم وعدوّ ملن عاداكم» (املصدر نفسه ،ص .)211ونريد أن نبحث عن أدلّة الفرق بينهما؛ إذ أوال إنّ العبارة
األوىل تفتقر إىل بُعد الوالية واملعاداة؛ وثانيا إنّ العبارة األوىل مقيّدة بقيد الغاية "إىل يوم القيامة"؛ وثالثا إنّ معنى السالم واحملاربة
قد صِيغ يف العبارتني بلفظ املصدر ،أي "سِلْمٌ وحَربٌ"؛ ولكنّ الوالية واملعاداة يف العبارة الثانية قد وردتا بلفظ املشتقّ "وليّ
وعدوّ" ،ولكلّ منها توجيهات داللية نتعرّض هلا.
املسألة األوىل تكمن يف التعبري باملصدر بدل املشتق يف جانب السالم واحملاربة؛ ومرد ذلك قوّة املصدر ونطاقه الداللي الشامل
وكونه يفوق املشتق داللةً ،من حيث كونه «حركة ممتدّة على األزمنة مجيعها ،وهذا االمتداد هو الذي جيعل املوصوف باملصدر كأنّه خملوق من
ذلك الفعل ،فهو يقوم به ،ويعتاده ،ويالزمه يف أحواله كلّها .زد على ذلك أنّ الوصف باملصدر يتساوی فيه اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث

خبالف الوصف باملشتق» (نهر7002 ،م ،ص  .)31فبهذا نعلم أنّ املصدر حمرّرٌ من قيد التصريف الصيغي والزمين معا ،ولذلك ال تقع
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داللته حتت احلصر الذي يتقيّد به املشتق والفعل؛ إذ لو جيء بدله بالفعل القتضى أن يتصرّف حبسب األزمنة املختلفة مضيّا وحاال
واستقباال؛ ولو كان مشتقّا لوجب أن يطابق متبوعه يف اجلنس والعدد؛ ولكنّ "السلم واحلرب" ملّا جيء بهما على صيغة املصدر أو
اسم املصدر ،أدخذت فيهما هذه املسألة بنظر االعتبار ،فيفيدان أنّ هذه املساملة مسألة أبديّة ال تنحصر يف زمن دون زمن ،ويعين
كذلك أننا لسنا مساملني عاديني فحسب ،بل إننا السِّلْمُ املطلق من قمّة الرّأس حتى أمخص القدمني ،وكذلك أمرُنا يف ناحية
احلرب! ثمّ إنّها مساملةٌ مستلهمةٌ من قلوب مجيع املساملني على مرّ التاريخ شيبا كانوا أو شبّانا ورجاال أو نساءً .ونرى شبيه هذه
الظاهرة يف موضع آخر من الزيارة ،حيث يقال يف وصف اإلمام املهدي« :وأن يرزقين طلب ثاركم مع إمامٍ هدى» ،بدل "إمامٍ هادٍ"،
بذريعة تلك الداللة اليت سبقت آنفا ،وأن اهلداية بعينها حمقَّــقَةٌ يف وجود هذا الولي األعظم.
ولذلك ،يقول تعاىل يف معرض حديثه عن املشركني وتقرير جناستهم :إِنَّما املُشْرِكونَ نَجَسٌ( التوبة  ،)71 :3بفتح اجليم
على الوجه املصدري هلذه الدالالت اليت يشتمل عليها املصدر .ومعنى اآلية أنّ املشركني ليسوا أشخاصا متصفني بصفة النجاسة،
بل هم النجاسة بعينها ،ثمّ إنّ جناستهم ال تتقيد بقيد زمين ،فهي صفة تالزمهم مدى الدهر ،وقد اجتمعت فيهم أوصاف جناسة
املتنجسني على مرّ التاريخ؛ إذ لو كان وصفا بكسر اجليم "نَجِس كخشِن" ،لتصرّف موافقة ملتبوعه وقيل" :إمنا املشركون جنِسون"؛
أو إذا كان فعال تصرّف حبسب الزمن الذي يُحكَى فيه فقيل" :إنّما املشركون نَجِسوا أو ينجسون" حبسب الزمن.
ولكن اإلطالق الذي يف املصدر قد تستّر على كل هذا التحديد الزمين والصِّيَغي .يقول وسام البلداوي« :أراد أن يوضّح بأن
سِلمي ملن ساملك م غري خمتص بزمان دون زمان ،بل السلم بالنسبة لي صفة مالزمة يف املاضي واحلاضر واالستقبال ال زوال هلا وال اضمحالل.
والالفتة األخرى هي أنّ املصدر يضمّ حتته كلّ املعاني املشتقة ،فكأنه أراد من إيراد هذه اللفظ القول بأنّي سلم ملن ساملكم بكلّ ما حيمل السلم من

معنى  ...ونفس هذه النكات تنطبق على لفظ حرب» (7014م ،ج  ،7ص .)73
واملسألة الثانية هي أنّه ملاذا دقيّدت حرب أعدائهم ومساملة أعدائهم إىل يوم القيامة؟ وهل يعيش املوالي إىل يوم القيامة حتى يكون
سلما ملسامليهم وحربا حملاربيهم؟ وهذا سؤال طرحه الشيخ العاملي يف كتابه جييب عنه قائال« :إنّ املراد بذلك هو أني سلم ملن ساملكم
فعلًا وقوّة يف حياتي والذين كانوا قبل حياتي والذين سيكونون بعد وفاتي ،وهكذا أني حرب ملن حاربكم قبل حياتي وحال حياتي وبعد وفاتي إىل

يوم القيامة» (7017م ،ج  ،7ص.)117
ويف ظنّي أنّ هناك داللةً أخرى يف كون العبارة األوىل خالية من وجه الوالء والعداء والثانية مشتملة عليهما ،من حيث إنّ
املساملة واحملاربة هما الوجهان الظاهريان هلذه التبعية واملواالة ،وحيتاجان ـ فضال عن الوجه العقدي ـ إىل عنصر جسدي وممارسات
عضلية جادّة لتحقيقهما ويتمّان عرب اجلوارح ،وكما نعلم أنّ لكلّ عملٍ وجهَني ظاهريا وباطنيا .فاألمر يف قسم الوالية ومعاداة
األعداء يكون عقديا وجواحنيا أكثر من أن يكون عمال جوارحيا ،يقول أمري املؤمنني يف دعاء كميل« :قوِّ على خدمتك جوارحي،
واشدُدْ على العزمية جواحني» (القمي1420 ،هـ.ش ،ص .)115فالوالية فكر وعقيدة ومنهجٌ وانتماءٌ واندماج وترابطٌ مستديمٌ روحا
وفؤادا وسكينة .وهذا حيتاج إىل من يتقلّده ويتمثّل فيه بأعلى درجة من الظهور ويتجسّد أمام مواله باديا عليه مالمح هذه الوصلة
الوالئية الرشيدة ،واملسرية الوالئية املستقيمة تقتضي أن يكون التابع فيها منتقال من اخلدمة اجلوارحية إىل العزمية اجلواحنية وحسب.
وعلى هذا ،فإنّه أراد ـ وبعد إثبات فعل املساملة واحملاربة ووضع أوزار احلرب ـ أن يُشيّد عالقته الروحية مع إمامه ويسلّم إليه
روحه كما سلّم إليه جسمه سابقا يف ميدان احلرب .وإذا كانت مرحلة احلرب والسالم مرحلة فيزيقيّة فإنّ مرحلة الوالء والعداء هي
مرحلة ميتافيزيقيّة عُلْيا ،وعلى املسامل واحملارب يف ساحة اهليجاء أن يتّخذ من كفاحه دَرَجا إىل اكتساب رضا مواله واالنعزال عن
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نهج أعدائه مطلقا ،وإن كل ما تقاعس عنه يف جولته السابقة يتحصّل له يف هذه املرحلة .وهذا السُّلَّم الرتقَويّ املتناسق واملرحلة
االنتقاليّة اخلطرية قد متّ تصويرها يف شِقَّي العبارة بأجلى شكل ممكن ،وفيها نقلةٌ من املتحوّل إىل الثابت.
7ـ2ـ تنويع أساليب اللعن يف الزيارة
مسألة اللعن من املسائل اخلطرية اليت تعرّض هلا كثري من علماء الشيعة والسنة .هل هو جائزٌ أم ال؟ كانت والتزال هذه املسألة مثار
اجلدل والنقاش واحلِجاج يف أوساط العلماء ،ولكي نتعرّف على مدلوالت لفظة اللعن وحترّي حقيقة كونِه جائزا أم غري جائز ،جيب
أن نتعرّض أوّال لذكر معاني هذه اللفظة املعجمية ،ثمّ نورد أدلّة القائلني جبواز اللعن بل استحبابه.
7ـ2ـ1ـ اللعن يف اللغة
اللعن لغة يعين اإلبعاد والطرد والعذاب .وهذا ما ينصّ عليه كتب اللغة وتتناوله على التواتر .فقد ورد يف أساس البالغة« :لعنه
العرب« :واللعنة يف

أهله :طردوه وأبعدوه ،وهو لعني طريد ،وقد لعن اهلل إبليس :طرده من اجلنّة» (1331م ،ص  .)302وجاء يف لسان
القرآن :العذاب .ولعنه اهلل يلعنه لعنا :عذّبه» (7005م ،ج  ،3ص  .)4523ويقول اجلوهري يف الصحاح« :اللعن :الطّرد واإلبعاد من اخلري»
(اجلوهري1330 ،م،ج  ،1ص .)7131ويقول الراغب األصفهاني« :اللعن :الطرد واإلبعاد علی سبيل السخط ،وذلك من اهلل تعاىل يف

اآلخرة عقوبة ،ويف الدنيا انقطاع من قبول رمحته وتوفيقه ،ومن اإلنسان دعا ٌء على غريه» (7002م ،ص .)353
واللعن خيتلف عن السبّ؛ إذ السب هو الشتم ،يقول الطرحيي« :الشتم :السبّ ،بأن تصف الشيء مبا هو إزراء ونقص» (1314م ،ج

 ،1ص  .)31وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ حقيقة اللعن بهذا املعنى ختتلف من العبد إىل معبوده ،وأنّ اللّعن من اإلنسان يكون بطلبه
من اهلل أن يُبعدَ امللعون من رمحته ،والنتيجة املتحتّمة اليت هي البُعد من الرّمحة تكون من أفعال اهلل سبحانه وتعاىل وهي من صنعه
تعاىل ،وحقيقتها املبالغة يف منع الرمحة (الطباطبائي1421 ،هـ.ش ،ج  ،17صص  773ـ .)740

7ـ2ـ2ـ أدلّة مشروعيّة اللعن
ففيما سبق ،رأينا أنّ اللعن خيتلف عن السبّ أوال ويف أساسه ،ثمّ إنّ عندنا يف الكتب الروائية املوثوقة ما يُبيح حنو هذا اللعن،
بل يستحبّه ويوجبه أحيانا إن دعت الضرورة العقلية والعقدية إىل ذلك .يقول الداوري« :إنّ هنالك أدلّة على مشروعيّة اللعن بل

استحبابه ،إذا وقع على وجهه ،بل قد يكون واجبا ،وذلك فيما إذا كان مصداقا للتربي من الظاملني ،وأعداء اهلل ورسوله» (1341هـ.ق ،ص .)111
وهناك دليلٌ باإلمجاع على أن «األمة اإلسالميّة أمجعتْ على لعن كلّ ظامل ،بل على لعن الظاملني لإلمام احلسني ،سوى بعض الشذاذ من العامّة
كالغزالي يف كتابه إحياء علوم الدين ،حيث أفتى حبرمة لعن يزيد بن معاوية باعتبار أنه مل يثبت بدليل حتميّ أنّ يزيد قتل اإلمام احلسني»
(العاملي7017 ،م ،ص  .)104والعقل واألدلة العقلية كذلك تُجيز مثل هذا اللعن« ،ألنّ ما دلّ على استحقاق لعن الظامل ألهل البيت من
حيث إدراكه تقبيح املسيء إىل احملسن ،وحيث إنّ أهل البيت مل يصدر منهم إال اإلحسان إىل الناس ،لذا وجب تعظيمهم ،وحتقري كلّ من أساء

إليهم جبميع أحناء اإلساءة» (املصدر نفسه ،ص .)107
أمّا يف القرآن الكريم فأدلّة جواز اللعن كثرية؛ فقد وردت يف آيات كثرية اللعنةد على لسان اهلل والنيب واملالئكة والناس أمجعني،
منها ما ورد يف سورة األحزاب52/؛ البقرة153/و111؛ آل عمران11/و12؛ النساء31/؛ األعراف33/؛ والتوبة.11 /
فاللعنة فيه شائعة مستفيضة ،إىل جانب كثري من األخبار املتواترة عن أهل البيت واليت تدلّ كلّها على جواز بل تسويغ اللعن
(الداوري1341 ،هـ.ق ،ص  117ـ .)174
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ومن الطريف أنّ مجاعة من أعداء أهل البيت الذين ال يستسيغون مثل هذا اللعن ،بل ال يطيقونه وخيدشون فيه هم الذين
يلتزمون الصمت املدزري أمام اللعن ،بل السبّ الرمسي الذي قرّره خلفاء بين أميّة وآل مروان على منابر اجلمعة جتاه أمري املؤمنني
وأهل البيت ( )وال جيرحهم ذلك ويسكتون عنه ويغضبون هلذا و«كان مروان بن احلكم يتحيّن الفرص ألذى اإلمامني احلسنني
ويعرض بهما بقوله (ملعونون)» (اهليثمي7001 ،م ،ج  ،5ص )730؛ و«كان قبله يسبّ عليّا كلّ مجعة على املنرب» (ابن عساكر1335 ،م،

ج  ،52ص .)734
7ـ2ـ3ـ التنويع اللعين ودالالته يف الزيارة
بعد أن انتهينا من إيراد أدلّة مشروعية اللعن ،ننتقل إىل دراسة مالمح هذا اللعن وكيفية وروده يف نصّ الزيارة ،من حيث
أساليب التعبري والرتاكيب اليت وقعت فيها .فنقول أوّال إنّ اللعن يف الزيارة شائعٌ متناثر جدّا يف شتّى مناحيها وبرتاكيب عديدة وأمناط
بيانيّة متعدّدة .فتكون عبارات اللعن متنوّعة جدا ما بني ضروب االمسية والفعلية والوصفية االشتقاقية وشبه اجلملة واللعن الصريح
واللعن بواسطة التعدية املستقيمة أو التعدّي بواسطة حرف  ...واخل.
فإنّ يف الزيارة  77لعنا صرحيا بصياغات خمتلفة ،فضال عن اللعنات املقدرة اليت مل يُذكر فيها فعلُ اللعن مع املعطوفات اليت هي
يف حيّز اللعن .ففيها  3لعنات عرب األسلوب الفعلي املاضوي ،وفيها اللعن بفعل األمر  1مرّات .وقد ورد فيها اللعن بفعلٍ مُغاير
يتعدّى مباشرة إىل اللعن ،وهو فعل "فضاعِف عليهم اللعنَ منك" ،كما أنّ فيها لعنا بصيغة تتعدّى إليه بواسطة حرف اجلرّ ،وهو
عبارة «اللهمّ خُصَّ أنت أوّل ظامل باللعن منّي» (القمّي 1420 ،هـ.ش ،ص)210؛ إذ تع ّدتْ بالباء ،ثمّ أورد فيها اللعن عرب األسلوب
الوصفي االشتقاقي مع التكرير «اللعني ابن اللعني» (املصدر نفسه) ،وإنّ فيها اللعنَ عرب شبه اجلملة «بالرباءة منهم واللعنة عليهم» (املصدر

نفسه)؛ إذ إنّ اللعنة فيها داخلة يف حيّز اجلرّ بكونها معطوفة على الرباءة ،وأخريا فإنّها حتوي مجلة امسيّة تسوق عربها اللعنَ،
وذلك بتقديم ما حقّه التأخري ليستفيد من داللة القصر ،فضال عن الثبوت واالستقرار الذي حتويه اجلملة االمسية "عليهم منك
اللعنة أبد اآلبدين".
وكلّ هذا التنويع بني ضروب االمسية والفعلية وسائر أنواع الرتاكيب اللعنية املسوقة فيها إنّما جاء ليدلّ على أنّ صانع الكالم
يريد أن يتمتّع بكل اإلمكانيات اليت توفّرها له هذه األساليب التعبريية لتحديث آلية اللعن حينا بعد حني .فإنّه لو استقرّت أمناطه
اللعنية على وترية واحدة لكان هذا يورث السامع ملال أو إزعاجا بإعادة الصياغة اللعنية املوحّدة ،وإنّ تلك الرتابة كانت ختفّف
كثريا من شدّة وطأة اللعن ومل تكن سائغة عندئذٍ ،بل إنّ القائل قد ساق هذه اللعنات يف مساقاتٍ تعبريية منوّعة ليحتفظ اللعن
حبيويته أوّال ،ثمّ أن ينبّه القارئ على شدة هذه الضغينة والعداوة اليت كان يضمرها هؤالء احلاقدون ،حبيث أوجب عليهم كلّ هذا
اللعن والذمّ ،فيدلّ على أزليّة اللعن عرب الفعل املاضي ،وعلى أبديته عرب األسلوب االمسي االشتقاقي ،ويدلّ على ثبوته عن
طريق اجلملة االمسيّة.
وأخريا ،ليصوّر كلّ هذه املرارات اليت جترّعها أهل بيت العصمة من ظلم واضطهاد ونفي وإبعاد وذَبحٍ وتشريد وما تعرّضوا هلا
من قتل وتعذيب وسجن ومتثيل ،فكم كانت ثقيلة وجارحة لقلوب املؤمنني؛ إذ جع َلتْهم هكذا يستشيطون غضبا على هؤالء الطغاة
ل هذه اللعنة املستدمية ،ويوصلون إليهم اللعن بأيّ شكلٍ ممكن.
فيُهيلون عليهم ك َّ
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فنرى أنّ أسلوبيّة اللعن يف هذه الزيارة أسلوبية حيّة ،ونشطة ،وذات فاعليّة قوية يف تصويب اهلدف ،ونابضة بالشعور الثوري
االنتقامي اجليّاش ،كما نرى األنساق التعبريية ضُمّنت فيها ،حبيث تتجدّد معها معامل هذا اللعن ويتمّ حتديثها عرب حتديث اآلليات
حلظيّا.
7ـ3ـ تقديم الظرف يف الرتكيب وداللته
إنّ التقديم والتأخري باب موسّع يف الدراسات البالغية والداللية والنحوية؛ إذ قد يؤدي تأخريُ مجلة أو عبارة أو جزء من عبارة إىل
إحداث معانٍ جديدة ومتباينة يف سياق العبارات .وهذا من املواضع اليت جيب فيها أن يكون صانع الكالم على وعي مبوضع الزالت
واملنزلقات اليت ميكن أن يُسَِّببَها له عدمُ فطنته ،لئال تُحْدِث هذه التقدميات والتأخريات ارتباكا وال خلال يف أسلوب كالمه ،بل
يزيده حسنا وشحنة داللي ة زائدة .ومن مواطن هذا التقديم والتأخري يف الزيارة موضعٌ تلتقي فيه استقامة املعنى وسالمة اللفظ نظرا
لصحّة التقديم والتأخري الذي حصل فيها ،وهنا نستعرضها.
فبالنسبة إىل عبارة «اللهم اجعلين عندك وجيها باحلسني عليه السالم يف الدنيا واآلخرة» ،حتدّثنا سابقا عن دالالتٍ يوحي بها
حرف "الباء" يف هذه الفقرة .وإذا أردنا أن ننظر فيها من املنظور الرتكييب وتنسيق أجزاء الكالم ،نرى أنّ الظرف فيها تقدّم على
احلال .ويف تقديم "عندك" على "وجيها" فائدة ،وهي أنّ مقام العندية أهمّ من الوجاهة ،وهي حتلّ احمللّ األوّل .ولذلك قدّم الظرف
وأدخِّر احلال ،يعين أنّه يطلب من اهلل تعاىل أوّال أن جيعله ثابتا عنده ويثبّت له مكانة لديه ثمّ مينحه هذه الوجاهة جبوار احلسني
جنَّات( البينة ،)1 :31
جزاؤُهُم عِنْ َد َر َّب ِهمْ َ
( .)ومقام العندية هذه من أجلّ املقامات قدرا ،بل أوفاها تقديرا ،كما يقولَ  :
بتقديم الظرف على النعيم ،ألنّ كلّ نِعَم اهلل يف اجلنّة ال تُساوي مثقال ذرّة من هذه العندية والتواجد باحلضرة الربانية املقدّسة.
ك مُقْ َت ِدر( القمر  53 :53ـ  ،)55حيث «إنّ املراد من
وكذلك قوله تعاىل :إنَّ املتََّقنيَ يف جَ َّناتٍ ونَهَرٍ  يف مَقْ َعدِ صِدْ ٍق ِعنْ َد َملي ٍ
العنديّة قربُ املنزلة واملكانة دون قرب املكان واملسافة  ...وهو مقام الوحدة الذاتية يف مقام العندية» (حقّي الربوسوي ،بال تا ،ج  ،3ص
)470؛ وألنّ اهلل تعاىل «يُش ِهدُ عبدَه كماالته يف مقام العنديّة ،وال يكون ظهور ذلك بكماله إال يف مقام العندية» (اجليلي ،بال تا ،ص  54ـ

 .)53ولذلك يطلب الزائر احلسيين بزيارته االتصافَ بصفات الواحد القهار أوّال ،ثم يبتغي وجاهةً يف ظلّ تلك اجملاورة اللَّدُّنية،
ولوال تلك العنديّة لزال رونق الوجاهة ،ولذلك يوسّط الزائرُ اإلمامَ احلسني لينال تلك العندية بال فصل ،ويتّصف بصفات ربّه
املتجلية يف احلقيقة احلسينيّة ،كما « أنّ العندية اإلهلية تقتضي االتصاف بأوصاف الربوبيّة ،ألنّ من هو عند اهلل متصف بصفات اهلل» (قطب الدين

اجليلي ،بال تا ،ص .)111
وبذلك فإنّ "وجيها" يتخرّج على وجهني من اإلعراب ،األوّل أن يكون مفعوال ثانيا لفعل "جعل" ،والظرف عندئذٍ لغو أو حال
من مبتدأ وهو الظاهر ،وأما الوجه الثاني ـ وهو الذي حنن بصدده ـ فهو أن يكون شبه اجلملة "عندك" يف موضع نصب مفعوال ثانيا
لفعل الصريورة ،و"وجيها" عندئذٍ حالٌ ،أي اللهم اجعلين مستقرّا عندك متواجدا يف مقام القرب أوّال ،حال كوني وجيها هنالك!
وبهذا الوجه تثبُت العندية اليت كنا بصددها.
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7ـ4ـ منهجيّة التسليم يف الزيارة بدءًا وختامًا
املتتبع يف الزيارة بنظرة فاحصة يدرك أنّ تسليمَني يف الزيارة قد وقعا يف بدئها وختامها ،ولكن بفروق داللية حمسوسة يف سيا َقيْهما.
فنقرأ يف أوّهلا «عليكم مين مجيعا سالم اهلل» (القمّي 1420 ،هـ.ش ،ص ،)210ثمّ نقرأ أخريا «عليك مين سالم اهلل» (املصدر نفسه،

ص  ،)214بإسقاط كلمة "مجيعا" ،واإلتيان بالضمري مفردا .فيبدأ باجلمع؛ إذ يسوق تسليمه حنو كل من تابع احلسني ()
وأوالده وأصحابه «عليكم مين» ،وينتهي إىل الفرد ،وهو احلسني بوحده «عليك مين» ،وهو الذي ختصّه هذه التحية األخرية
وينفرد بها دون غريه؛ إذ إنّ كلّ نفس ذاقت املوت يف ركاب احلسني لتكون ضحيّة بني يديه ،وإنّ أصحاب اإلمام وحاشيته ـ رجاال
ونساء ـ وقفوا أنفسهم على صيانته والذبّ عنه ليسلم هو من البالء.
وهكذا نرى أنّ التسليم مسوقٌ يف أوّل الزيارة خماطَبا به اجلمع ،ثم يُختتَم باحلسني وحده .ويبدو أنّ جوامع التسليم اليت سيقَت
يف بداية الزيارة جتمّعت وتلخّصت وصارت نبذة تلك التسليمات موجهة إليه (،)فإنّ عليه تسليم مجيع السابقني من املصابني
والشهداء واألسرى واملشرّدين .ومل تأت "مجيعا" يف الفقرة الثانية؛ إذ ال داعيَ حلضورها ،فلمّا ظهرت يف الفقرة األوىل توكيدا أو
حاال من ضمري اخلطاب يف "عليكم" ،فإنّ صاحب التسليم ههنا هو احلسني ،وهو وحده حيلّ حملّ مجيع أصحابه املدسَلَّم عليهم
سابقا ،وكأنّه الكلّ اجملسّم وال حيتاج إىل "مجيعا" ،ألنّه السالمة املطلقة بأسرها جمتمعةً.
فالسالم ،وإن كان فيه معانٍ مجّة من السِّلم والسالمة واالستسالم واخلضوع والتعرّي من اآلفات والتنزُّه والتبجيل والتكريم،
إال أنّ يف التسليم على احلسني معنيني جليلني:
املعنى األوّل :السالمة عليك من مجيع اآلفات ،واملعنى الثاني هو التسليم واالنقياد لك ،حيث صرتُ كالعبد اململوك ال يقدر على
شيء مبحضر سيّده  ..وبعبارة أخرى إنّ الزائر لإلمام سيّد الشهداء عليه أن يسلّم نفسه وماله ومطلق ما يتعلّق به من بدو وجوده
إىل منتهى عمره لإلمام احلسني  ..وهكذا التحية بلفظ "السالم" هي حتيّة بأظهر أفرادها ومصاديقها (العاملي7017 ،م ،ص
 141ـ .)143

فالتسليم األخري الذي خيصّ اإلمام احلسني وحده هو تسليم متكامل مرّ بأطوار نضاليّة خمتلفة وشهد مشاهد بطولية حامسة حتّى
استُخلص للحسني ،وقد تراكمتْ فيه حتايا السابقني .ويف ظنّي أنّ هذا جاء عمال بالدستور القرآني حول كيفية التسليم؛ إذ قال اهلل
تعاىل :وَإِذا حُييتُم بِتَحِيَّ ٍة فَحَيَّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَ ْو ُردَُّوها( اإلسراء )11 :12؛ إذ هم جعلوا أحسن حتيّاتهم للحسني.
وجدير بالذكر أنّ مجيع أساليب التسليم الواردة يف النص هي من الرتكيب االمسي أي اجلملة االمسيّة ،واجلملة االمسيّة «إمنا
تدلّ على ثبات مدلوهلا» (القوجوي احلنفي1333 ،م ،ج  ،7ص )710؛ وكذلك «إنّها موضوعة لإلخبار بثبوت املسند للمسند إليه»

(الكفوي1323 ،م ،ج  ،1ص  .)130ولذلك فإنّ إطالق الرتاكيب التسليمية يف الزيارة عرب الوجه االمسي يهدينا إىل مواضع أهميّة
هذا التسليم املستديم.
ثمّ إنّ التسليم فيه ليس على لسان الزائر ،أي ليس من جهة صاحب الزيارة؛ إذ مل يقل "عليك سالمي أو عليك مين السالم"،
بل عوّض عنه بتسليم من اهلل ليكون هو املبلّغ للحسنيَ هذه التحية واإلكرام .ودليل ذلك ـ فيما أظنّ ـ أنّ الزائر يف موضع التحية ال
يسوغ له أن يباشر بالتسليم فيُقرِئ مواله السالم بنفسه؛ إذ ال يرى نفسه جديرة بهذا املقام ويرى شخصه متقاعسا عن تأدية حقّ هذا
التسليم ،لذلك يقف موقفا استبداليا منه فرينو إىل ربّه ويفوّض إليه أمر إزجاء التحيّة.
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فالتسليم تسليم رباني ،ولكن من جهة إنسانية ،ألنّ "مِن" يف النص البتداء الغاية .فاهلل هو السالم ،وهو من أمسائه سبحانه
وتعاىل وقد وصف ذاته يف القرآن بالسالم :السَّالمُ املْؤمِنُ ا ْملـُهَيْمِنُ( احلشر  .)74 :53وورد يف بعض األدعية «اللهم أنت السالم

ومنك السالم ولك السالم وإليك يعود السالم» (القمي1420 ،ش ،ص  .)40فمَن أوىل مِن السالم بالسالم على معبوده؟!
اخلامتة
إنّ املطارحات الدالليّة اليت عُرضت على حمكّ التحليل يف هذه الدراسة ،تُوصلنا إىل النتائج التالية:
ـ إنّ النحو بآلياته التعبريية استطاع أن يوفر قدرا كبريا من املعاني للمخاطب وجيعلها يف متناوله بسهولة .فقد رأينا أقساما من
املعاني اليت اختفت وراء الفاعليات النحوية .فاستطاع النحو بآلياته أن يكسوها حلّة دالليّة قشيبة ،كاستخدام املنصوبات املتشابهة
حتْ مبفارقة زمنيّة
آليّة مقتدرة للتعبري ،والتمسك بداللة حروف املعاني وتنويع الداللة عربها ،وتوظيف الظروف املتباينة اليت أو َ
ظاهرة ،وقد كان صميم املعنى ينبعث من حتت ظالل تلك الداللة الظرفية املتغايرة .وهكذا فإنّ املعاني اليت حصلت عرب هذه
التدليالت تكون يف غاية الشفافية ،وتهيّئ للقارئ الوقوف على مجيع مالحظات املعنى ،حبيث إنّ حجما كبريا من الدالالت تكتنز
يف بعض فِقَر هذه الزيارة ،ولوال فاعليّات النحو وإمكانياته الدالليّة لفاتَت املخاطبَ كلّ هذه املبادئ الفكرية املتولدة.
ـ نظرا لتنويع األساليب البيانية وتعددية األنساق التعبريية املوجودة يف الزيارة ،توسّعت امليادين املفهومية فيها ،والقدرات اليت
حتظى بها تراكيب هذه الزيارة ،حبيث ختلق منطا خاصّا من التناغم بني ظواهر اللغة واألسس املعرفية اليت توحي بها .ولذلك جند
فيها اسرتاتيجيّة تركيبية هادفة تتواكب مع أصول املفاهيم تواكبا تامّا .فلمسنا بوضوح أنّ التقديم والتأخري ،واتباع املنهجيات
التسليمية الواعية من حيث التحيات االبتدائية والنهائية يف الزيارة ،وكذا االستعانة بالوجوه االمسيّة ـ املصدرية بدل التصريح
ل داللي مستوفٍ ،وامتاز النصّ يف مجيعها بأداءٍ تصويري إحيائي.
بالوجوه الوصفية يف موضعها قد لعبتْ أدوارها بشك ٍ
ـ إنّ اللعن واملنهجيات اللعنية ،وهي من أهمّ املبادئ الفكرية املطروحة يف الزيارة ،بغضّ النظر عمن يتصدّى هلا من خصومٍ
ومعارضني ،فإنّها مسبوكة يف قوالب الزيارة بأحسن صورة داللية .وملّا كانت حفيظة أهل بيت العصمة على غاصيب حقوقهم تثور
ثورة عظيمة ومتتلئ بها صدورهم كلّ حني ،فإننا جند أكرب قدر ممكن من املناهج اللعنية احملقَّقة يف الزيارة لرتسيخ هذا اللعن وإثبات
مشروعيته وصرفه إىل مستحقيه تَشَفّيا منهم .وقد برزتْ هذه املنهجية اللعنية يف قالب التنويع بني األساليب اليت تفوح برائحة اللعن
من االمسية والفعلية والالزمة واملتعددية واملباشرة وغري املباشرة واألمرية واملاضوية والوصفية وغري الوصفية .فالشاكلة اللعنية يف
النص خُطِّط هلا ،حبيث ال تذر شاردة وال واردة من معامل رسم الشخصيات املتمرّدة اليت تستحقّ هذا اللعن ،وُت ْبرِز مَالعنهم
بشكلٍ منقطع النظري .ووفقا لبعض اآليات القرآنية اليت أوردناها ،يبدو أنّ منهج الزيارة يتواكبُ متاما من الناحية اللعنية مع ما
يسوّغه القرآن الكريم من مبادئ اللعن.
ـ وأخريا ،جند أنّ أهمّ املعارف املوجودة يف هذه الزيارة ،وهي اللعن ،والتسليم ،والوالء ألهل البيت ،وإظهار الرباءة من
عدوّهم ،متّ تبيينها عن طريق هذين املستويني الرتكييب والنحوي ،فضال عن سائر اآلليات املتوفّرة يف حوزة الدراسات اللسانية .ويف
ظنّي أنّ هذه املقوّمات النحوية والرتكيبية استطاعت أن ختلق واجهة تصويرية شفافة من التنظري للمسائل العَقَدية احلسّاسة اليت تكون
ـ ومازال ـ مثار اجلدل .فيبدو أنّها ممتازة ،بل فريدة من نوعها من بني سائر األدعية املأثورة عن أهل البيت.
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املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 .1ابن أبي احلديد ،فخر الدين أبو حامد 7002( .م) .شرح نهج البالغة( .حتقيق حممّد إبراهيم) .بريوت :دار الكتاب العربي ودار
األمرية للطباعة والنشر والتوزيع.
 .7ابن األثري ،عز الدين .)1331( .املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر( .حتقيق وتعليق كامل حممد حممد عويض) .بريوت :دار الكتب
العلمية.
 .4ابن جين ،أبو الفتح عثمان1357( .م) .اخلصائص( .حتقيق حممد علي النجار) .القاهرة :دارا لكتب املصرية.
 .3ابن سراج ،أبو بكر حممّد بن سهل1331( .م) .األصول يف النحو( .حتقيق عبد احلسني الفتلي)( .ط  .)4بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .5ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن حسن1335( .م) .تاريخ مدينة دمشق( .حتقيق عمرو بن غرامة العمروي) .بريوت :دار الفكر.
 .1ابن منظور ،مجال الدين حممّد7005( .م) .لسان العرب( .مراجعة وتدقيق يوسف البقاعي وإبراهيم مشس الدين ونضال علي).
بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
 .2ابن هشام األنصاري ،عبد اهلل بن يوسف1313( .م) .مغين اللبيب عن كتب األعاريب( .حتقيق وشرح مازن املبارك ومحد علي
محد اهلل)( .مراجعة سعيد األفغاني) .دمشق :دار الفكر.
 .1أنيس ،إبراهيم1321( .م) .داللة األلفاظ( .ط  .)4القاهرة :مكتبة األجنلّو املصرية.
 .3حبر العلوم ،عزّ الدين 1304( .هـ.ق) .أضواء على دعاء كميل .بريوت :دار الزهراء.
 .10البلداوي ،وسام برهان7014( .م) .تيجان الوالء يف شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء .كربالء :العتبة احلسينية املقدسة ،وحدة
الدراسات التخصصية يف اإلمام احلسني.
 .11التربيزي ،جعفر1347( .هـ.ق) .زيارة عاشوراء :دراسة السند وحتليل املضمون .قم :دار الصديقة الشهيدة عليها السالم.
 .17اجلوهري ،إمساعيل بن محّاد1330( .م) .الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية( .حتقيق أمحد عبدالغفور عطّار)( .ط .)3
بريوت :دار العلم للماليني.
 .14اجليلي ،عبد الكريم بن إبراهيم( .بال تا) .املناظر اإلهليّة( .اعتناء به عاصم إبراهيم الكيّالي) .بريوت :دار الكتب العلميّة.
 .13اجليلي ،قطب الدين( .بال تا) .غنية أرباب السماع يف كشف القناع عن وجوه االستماع( .حتقيق أمحد فريد املزيدي) .بريوت:
كتاب ـ ناشرون
 .15حقي الربوسوي ،إمساعيل( .بال تا) .روح البيان يف تفسري القرآن .بريوت :دار الفكر.
 .11اخلطيب القزويين ،جالل الدين حممد7001( .م) .تلخيص املفتاح يف املعاني والبيان والبديع( .تقديم ياسني األيّوبي) .صيدا:
املكتبة العصرية.
 .12اخلولي ،حممّد علي 7001( .م) .علم الداللة .عمان :دار الفالح للنشر والتوزيع.
 .11الداوري ،الشيخ مسلم1341( .هـ.ق) .زيارة عاشوراء حتفة من السماء( .تقريرات حبوث آية اهلل مسلم الداوري ،بقلم السيد
عبّاس احلسيين)( .حتقيق مؤسسة اإلمام الرضا للبحث والتحقيق العلمي) .قم :مؤسّسة صاحب األمر عليه السالم.
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 .13الراغب األصفهاني ،أبو القاسم7002( .م) .املفردات يف غريب القرآن( .مراجعة حممّد خليل عيتاني)( .ط  .)5بريوت :دار
املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع.

 .70رضائي هفتادُر ،غالمعباس؛ وحممد حسن أمرائي 1431( .هـ.ش)« .الفنية واجلمالية خلطبة حجّة الوداع وميزاتها
األسلوبيّة» .جملة حبوث يف اللغة العربية وآدابها .ع  .71صص  51ـ .23
 .71الزخمشري ،جار اهلل1331( .م) .أساس البالغة .بريوت :مكتبة لبنان ناشرون.
.66ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6001( .م) .تفسري الكشّاف( .ط  .)4بريوت :دار الكتاب العربي.
.63سعدي ،حممّد 1437( .هـ.ش) .ميزات نصوص الدعاء ،دراسة أسلوبية يف دعاء عرفة منوذجا .رسالة املاجستري .كلية اآلداب.
جامعة العالمة الطباطبائي.
 .73السمني احلليب ،أمحد بن يوسف( .بال تا) ،الدرّ املصون يف علوم كتاب املكنون( .حتقيق أمحد حممّد اخلرّاط) .دمشق :دار القلم.
 .75الشبسرتي ،الشيخ نصر اهلل1344( .ق) .اللؤلؤ النضيد يف شرح زيارة موالنا أبي عبد اهلل الشهيد( .حتقيق موسى السلمابادي
البحراني وإمساعيل الِكلداري البحراني) .قم :مكتبة فدك إلحياء الرتاث.
 .71الشُّمَّين ،تقي الدين أمحد بن حممّد( .بال تا) .املدنصف من الكالم على مغين ابن هشام( .حتقيق حممّد السيّد عثمان) .بريوت :دار
الكتب العلميّة.
 .72الطباطبائي ،حممّد حسني1421( .هـ.ش) .ترمجة تفسري امليزان( .ترمجة حممد باقر موسوي همداني) .قم :دفرت انتشارات
إسالمي.
 .71الطرحيي ،فخر الدين1314( .م) .جممع البحرين( .حتقيق أمحد احلسيين)( .ط  .)7بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .73عابدي ،مهدي؛ وناديا دادبور 1431( .هـ.ش) « .مظاهر التماسك النحوي ووظائفه يف خطب اإلمام حسن :روائع اخلطب
منوذجا» .حبوث يف اللغة العربية وآدابها .ع  .71صص  132ـ .111
 .40العاملي ،حممّد7017( .م) .نفحات األبرار يف شرح زيارة عاشوراء .كربالء :مركز العرتة الطاهرة للدراسات.
 .41عبد اجلليل ،منقورز6001( .م) .علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العربي .دمشق :اتّحاد ال دكتّاب العرب.
 .47القمي ،الشيخ عباس1420( .هـ.ش) .مفاتيح اجلنان( .ترمجة علي الصاحلي)( .تصحيح ومقابلة الشيخ حممّد مهدي أمحدي
الشاهرودي) .طهران :افتخاري.
 .44القوجوي احلنفي ،حممد بن مصلح الدين1333( .م) .حاشية حميي الدين شيخ زاده على تفسري القاضي البيضاوي( .ضبط
وتصحيح حممد عبد القادر شاهني) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .43الكلباسي ،أبو املعالي1372( .هـ.ق) .شرح زيارة عاشوراء .قم :دار الصديقة الشهيدة عليها السالم.
 .45الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى1323( .م) .الك ّليات :معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية( .حتقيق عدنان دروي وحممّد
املصري) .بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .41املربّد ،أبو العباس1433( .هـ.ق) .املقتضب( .حتقيق عبد اخلالق عضيمة) .القاهرة :اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية وجلنة إحياء
الرتاث.

 .42حممّد زايد ،مولود7012( .م)« .سيمياء الداللة املركزية يف زيارات اإلمام احلسني عليه السالم» .كلّيّة اجلامعة اإلسالميّة بالنجف
األشرف .ج  .7ع  .34صص  135ـ .115
 .41خمتار عمر ،أمحد1111( .م) .علم الداللة( .ط  .)5القاهرة :عامل الكتب.
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 .43موسوي بناه ،أمحد؛ وحممود مسلمي؛ وحممد دزفوىل6011( .م)« .دراسة األساليب البالغيّة يف دعاء كميل» .كليّة الرتبية
األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية جبامعة بابل .ع  .31صص  336ـ .345

 .30نهر ،عبد اهلادي7002( .م) .علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العربي( .تقديم علي احلمَد) .إربد:دار األمل للنشر والتوزيع.
 .31اهلامشي ،أمحد( .بال تا) .جواهر البالغة( .ضبط وتدقيق وثوثيق يوسف الصميلي) .صيدا :املكتبة العصريّة.
 .37اهليثمي ،علي بن أبي بكر7001( .م) .جممع الزوائد ومنبع الفوائد( .حتقيق حممّد عبد القادر أمحد عطا( .بريوت :دار الكتب
العلميّة.
ب ـ الفارسية
 .34شهبازى ،حممود؛ وفاطمه ورمرزيادى 1431( .هـ.ش)« .بررسى سبكشناسانه داللتهاى آوايى وحنوى زيارتنامه اربعني».
پژوهشنامه معارف حسينى .ع  .1صص  112ـ .134
 .33قربانى مقدّم ،حممّد 1435( .هـ.ش)« .بررسى سندى زيارت عاشورا».

 .ع  .15صص  22ـ .100

