جتلي مظاهر (الإمامة)
يف الرتميز ال�سمعي

ٌ
ٌ
ٌ
مو�ضوعية يف �ضوء الن�ص القر�آين)
حتليلية
(قراءة



م .م .عامد صالح جوهر التميمي
 جامعة الكوفة  /كلية الفقه

املقدمة

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت

استثمر النص القرآين الصوت الغيبي استثامرا ً فنيّاً معجزا ً؛ وذلك من خالل
استعامله أصوات ًا ماضي ًة مل ت ُسمع يف عاملنا الحارض(املحسوس) ،وأخرى
أقرب ما يكون إىل الخيال ،كأصوات
مستقبلية مل ت ُقرع بعد ،وقد ُع ِّب عنها
ٍ
بأسلوب َ
َ
ۡ
َ
َ
َ ۡ َ َ َّ ُ َ
اع ل ع َِو َج ُلۥ َو َخ َش َعت ٱل ۡص َو ُ
ون َّ
ٱدل ِ َ
ات
القيامة ومشاهدها ،قال تعاىل﴿ :يومئ ِ ٖذ يتبِع
ۖ
ِ
َّ
ََ َ
ل َِّلرِنَٰمۡح فل ت ۡس َم ُع إِل َه ۡم ٗسا﴾ [طه ،]108 :وكالم الدابة يف آخر الزمان ،قال تعاىل:
َۡ
َ َ َۡ ُ َ
َ َ ٗ
َ ۡ
ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
﴿ِإَوذا َوق َع ٱلق ۡول َعل ۡي ِه ۡم أخ َر ۡج َنا ل ُه ۡم دٓابَّة ّم َِن ٱل ِ
اس كنوا أَِبيٰت ِ َنا
ۡرض تكل ِمهم أن ٱنل
َ
َ
ل يُوق ُِنون﴾ [النمل ،]82 :وأصوات السابقني ممن عارص األنبياء والرسل ،قال
َّ ّ َ َ ۡ ْ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٰ َ ُ
ك ۡم فَ ۡو َق َص ۡ
ب َول ت َه ُروا ُلۥ
ٱنل
ت
و
تعاىل﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا ل ترفعوا أصوت
ِ
ِِ
َ
َۡ
ُ ۡ َ ۡ َ ََۡ َ َ ۡ َُٰ ُ ۡ ََ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
بِٱلق ۡو ِل ك َج ۡه ِر َب ۡع ِضكم لِ ع ٍض أن تبط أعملكم وأنتم ل تشعرون﴾ [الحجرات:
َ ۡ ۡ
ٱس َتف ِز ۡز َم ِن
 ،]2وأصوات العوامل غري اإلنسانية (عامل الشياطني) ،قال تعاىل﴿ :و

َۡ
َۡ َ َ َ َ َ ۡ
َۡ َ
ۡ
ت م ِۡن ُهم ب َص ۡوت َِك َوأَ ۡجل ِۡب َعلَ ۡ
ٱس َت َط ۡع َ
جل ِك َوشارِك ُه ۡم ِف ٱل ۡم َو ٰ ِل َوٱل ۡول ٰ ِد
ر
و
ِك
ل
ي
ب
م
ه
ي
ِ ِ
ِ
ِ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ٱلش ۡي َطٰ ُن إ َّل ُغ ُر ً
وعِده ۚم وما يعِدهم
ورا﴾ [اإلرساء.] 64 :
ِ

وال شك يف أ َّن اعتناء النص القرآين باألصوات الغيبية يحمل مس ّوغاته الفكرية
والدينية التي تستهدف تعميق رؤي ٍة خاص ٍة قصدها السياق ،فقد عرض القرآن
202
202
الكريم كثريا ً من اإلشارات السمعية التي تناولت ترسيخ أصل (اإلمامة) ،التي ت ُع ُّد

ٍ
سياقات نصي ٍة مختلف ٍة ،وهي من األصول العقدية
من املفاهيم الفكرية املؤكَّدة يف
ٍ
أسس غيبي ٍة ،واملرتبطة بفكرة الجزاء والعقاب القامئة عىل العروج
املستندة إىل
غيبي أرف َع وأسمى من عاملنا املحسوس ،وهذا ما يحيل استجابة التلقي
إىل عا ٍ
مل ٍّ
إىل توثيق العالقة بني العاملني املجرد واملحسوس من خالل تفعيل املدركات

الحسية ،وال سيام الحاسة السمعية ،لتستوعب النفس املفاهيم غري املدركة عن
طريق (اإليحاء السمعي) ،وتتقبل فكرة عامل (القيامة) غري املدرك ،فقد ال يدخل
املشهد الغيبي يف ضمن املرئيات البرصية ،إلَّ أنَّنا نسمعه من خالل األصوات
والرصخات التي اعتدنا أن نسمعها يف عاملنا املحسوس.
وقد اقتىض البحث يف هذا املوضوع أن ينقسم عىل ثالثة مباحثَ  ،خُصص
املبحث األول لبيان مفهوم الرتميز السمعي القرآين ،وتناول املبحثان اآلخران
تجيل مفهوم (اإلمامة) يف اإليحاءات السمعية القرآنية من حيث االستامع اإلرادي
وغري اإلرادي.

المبحث األول
الرتميز ال�سمعي القر�آين (امل�صطلح واملفهوم)

إ َّن مجرى البحث يف مفهوم الرتميز السمعي القرآين يجنح إىل بيان الرمز البعيد

واضح يف األدب العريب
والقريب من تلك الرموز العفوية التي كان لها حضو ٌر
ٌ
القديم((( ،فالرمز (القديم) ينهض أساساً عىل ((عنارص اإليحاء واإلمياء واستبطان
(((  -استند املفهوم الرمزي للشعر يف املذهب الغريب إىل اإلفراط يف الغموض ،بوصف الشعر رياض ًة يف املعرفة
رضب من الكشف يطرق أبواب املجهول
الغيبية قبل أن يكون تجرب ًة فني ًة مادتها الكلامت واللغة ،فهو ٌ
ويسترشف أفق الجامل الخالد يف نو ٍع من االتحاد الصويف ،وصور ٍة لحلمٍ ِ
ذات مضمونٍ مثا ٍّيل ،ونفح ٍة سحري ٍة
تتخطى العنارص الشكلية ،فالرمز ليس صور ًة لغوي ًة أو كلم ًة تستمد جاملها مام تدل عليه ،بل هو تجرب ٌة
روحي ٍ
غامض .ينظر :الرمز والرمزية يف الشعر املعارص.105 – 103 :
حي ٌة ذاتُ مع ًنى
ٍّ
(((  -ينظر :ال َّرمزية يف األدب العريب ،درويش الجندي ،دار نهضة مرص ،القاهرة ،د.ط1958 ،م،210 – 205 :
ومالمح الرمز يف الغزل العريب القديم ،حسن جبار شميس ،دار السياب ،لندن ،ط2008 ،1م.18 :
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عن اإليهام والغرابة ،والربيء من الغموض املستعيص عىل الفهم واإلدراك(((،

203
203

الداللة ،من خالل صيغٍ تعبريي ٍة متعدد ٍة ،منها املجاز والكناية واالستعارة والوصف

والتشبيه وغريها من فنون القول العريب))(((.
وهناك من يرى أ َّن القرآن الكريم استعمل طائف ًة من ال ّرموز يف أكرثَ من سور ٍة،
وقد أشار إىل ذلك درويش الجندي قائالً(( :إ َّن ال َّرمزيَّة يف القرآن الكريم جاري ٌة

يف نطاق ال ّرمزية العربية املعهودة يف كالم العرب من اإليجاز والتعبري غري
املبارش ،الذي قد يدعو إىل الغموض الذي يخفى عىل غري األذكياء))((( ،وقد
يذهب صاحب هذا الرأي إىل أبع َد من ذلك فريى أ َّن يف القرآن من ال َّرمز ما قد
يعلو عىل الفهم ،مثل الحروف التي افتتحت بها طائفة من السور ،وقد يصل
الرتميز يف بعض الحاالت إىل درجة -عىل حد تعبري درويش الجندي -الغموض
غري املحدود ،ما يجعله يتالقى مع ال َّرمزيّة األوربية(((.
وال ميكن لنا أن ننكر ما يحمل هذا الرأي من رؤي ٍة حداثي ٍة ،إلَّ أنَّنا ال نتفق معه
كليّاً ،ذلك أ َّن التعبري القرآين -قبل كل يش ٍء -يع ُّد رسال ًة ديني ًة غايتها اإلبالغ ،األمر
الذي يتطلَّب وضوح البيان ومراعاة مستوى التلقي (املكلف) لتيسري االمتثال
لألمر اإللهي ،فالنص القرآين ((رسال ٌة لساني ٌة يف ح ِّد نفسه ولكنها شهاد ٌة عن
املرسل إليه ومل تكن مفارق ًة
رسال ٍة عقائدي ٍة))((( ،وهذه الرسالة مل تكن غريب ًة عن
َ
لبنيته الثقافية فقد أُنزلت عىل نسق الكالم العريب ،وهذا يعني أ َّن القرآن يخاطب
متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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بحدود هذا الكالم ،فهو يخلو من الطالسم واأللغاز املبهمة ،ألنَّه جاء تح ّدياً
لحضارة البيان مبنطوق البيان(((.
بيد أ َّن هذا ال ينفي وجود عد ٍد من النصوص القرآنية التي يعلو فهمها عىل
العامة من الناس ،ويستعيص تأويلها عليهم ،وهذا أم ٌر ال يُ ِ
خ ّل باإلعجاز والبيان،
فنجد من اآليات ما حملت وجوهاً مختلف ًة يف التأويل وخَفي معناها ،للزوم حكم ٍة
(((
(((
(((
(((
(((

 مالمح الرمز يف الغزل العريب القديم.19 : ال َّرمزية يف األدب العريب.188 187- : م .ن.192 : الخطاب القرآين.12 : -ينظر :م .ن.12 – 11 :

ٍ
وشفرات مفهوم ٍة قامئ ٍة عىل اتفاقٍ أو مواضع ٍة
معين ٍة ،وهذا يحتِّم وجود رمو ٍز
وإل أصبح التأثري رضباً من املستحيل ،فعملية البث
بني املرسل واملرسل إليه َّ
بجانبيها اإلرسايل واالستقبايل متوقف ٌة ((عىل وجود شفر ٍة لغوي ٍة ،وخاص ٍة مشرتك ٍة
كليّاً بني الجانبني أو جزئيّاً يف األقل))(((.

رض عند املرسل إليه (الخواص
فال بد من التسليم -ههنا -بوجود مع ًنى حا ٍ
من الناس) قد قصده املرسل وإلَّ النتفت الحكمة من التنزيل أساساً ،وقد أكَّد
القرآن الكريم هذه الحقيقية حني وصف هؤالء الخواص بـ(الراسخني يف العلم)،
ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُّ ُ َّ ُ ٌ َ َ ۡ ُّ ٞ
ب
قال تعاىل﴿ :هو ٱلِي أنزل عليك ٱلكِتٰب مِنه ءايٰت مكمٰت هن أم ٱلكِتٰ ِ

َٓ ۡ
َٓ
َ ُ َ ُ ُ َ َ ٰ َ ٰ َ ُ َّ َ َ ٞ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َّ َّ َ َ ٞ
ون َما ت َ َ ٰ
ش َب َه م ِۡن ُه ٱبۡتِغا َء ٱلفِ ۡت َنةِ َوٱبۡتِغا َء
وأخر متشبِهتۖ فأما ٱلِين ِف قلوب ِ ِهم زيغ فيتبِع
َۡ
ٞ
ۡ
ۡ
ُ
ّ
ُ
ُ
َ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ
تأوِيلِهِۖۦ وما يعلم تأوِيلهۥ إِل ٱللۗ و
ٱلرٰسِخون ِف ٱلعِل ِم َيقولون َء َام َّنا بِهِۦ ك ّم ِۡن عِن ِد
َر ّب َناۗ َو َما يَ َّذ َّك ُر إ َّلٓ أُ ْولُوا ْ ۡٱلَ ۡل َ
ٰ
ج ٌه للجميع
مو
القرآين
فالخطاب
،]7
عمران:
[آل
﴾
ب
ب
ِ
َّ
ِ
ِ

إلَّ أ َّن مستويات التلقي تتفاوت يف املنزلة واالستجابة(((.
وال ب ّد من مالحظة أ َّن اإلرث البالغي أدخل (الرمز) تحت الئحة الكناية التي
تحتاج إىل فك ٍر وتأ ُّملٍ سوا ًء قلَّت لوازمها الذهنية أو ُ
كثت((( ،واملتتبع لداللة
الرمز عند البالغيني العرب القدامى يرى أنَّها اتفقت مع األصل اللغوي الدال عىل
(اإلشارة واإلمياء)((( وهي توافق إىل -ح ِّد ما– ما جاء يف معنى الرمز الوارد يف

(((
(((
(((
(((

 نظرية التوصيل يف النقد األديب العريب الحديث.260 : ورد يف الروايات أ َّن القرآن الكريم نزل عىل أربعة أشياء :العبارة واإلشارة واللطائف والحقائق; فالعبارةللخواص ،واللطائف لألولياء ،والحقائق لألنبياء .ينظر :مستدرك سفينة البحار.447 / 8 :
للعوام ،واإلشارة
ّ
 ينظر :مفتاح العلوم ،521 :والبالغة  -فنونها وأفانينها.353 :َ
َ
ٍ
 ال َّر ْم ُز يف اللغة :هو اإلشارة إىل يش ٍء مام يُبا ُن بلَفْظ ،أو هو اإلميا ُء بأ ِّي يشء أرشتَ إليه سوا ًء كان ذلكٍ
بالشَّ فتني أَي تحريكهام بكالمٍ غريِ مفهومٍ باللفظ من غري إبان ٍة
بصوت ،أو بالعينني أو بالحاجِبني أو بالفَمِ
قريب منك عىل
أو باليَ ِد ،وقيل :هو
خفي باللسان كال َه ْمس ،وأ َّما الرمز البالغي فهو :أن تشري إىل ٍ
ٌ
تصويت ٌّ
سبيل الخفية .ينظر :مفتاح العلوم ،521 :ولسان العرب :مادة (رمز) .312 / 5
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َ َ َ ّ ۡ َ ّ ٓ َ َ ٗ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ّ َ َّ َ َ َ َ َ
اس ثلٰثة
ب ٱجعل ِل ءاية ۖقال ءايتك أل تكل ِم ٱنل
القرآن الكريم ،قال تعاىل﴿ :قال ر ِ
ۡ
َ َّ َّ َ ۡ ٗ َ ۡ ُ َّ َّ َ َ ٗ َ َ ّ ۡ ۡ
َ
ٱل َ
ش َ
ّ
ٱلبۡك ٰ ِر﴾ [آل عمران.]41:
و
ع
ِ
أيا ٍم إِل رمزاۗ وٱذكر ربك كثِريا وسبِح ب ِ
ِ ِ
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ومل تستطع الدراسات الحديثة التي حاولت التوغّل يف عامل الرمز الخروج

(كلّ ّياً) عام استقر عليه املفهوم القديم ،فقد ربطت ((بني اإلشارة والرمز))
ومتخَّضت الرؤى النقدية املعارصة باإلشارات الكنائية واالستعارية واملجازية
(((

بل ذهب بعضها إىل تحديد ((الرؤيا الرمزية يف األسلوب الكنايئ))((( ،غري أ َّن
ٍ
أدوات أسلوبي ٍة
هذه العنارص البالغية بقيت يف ضمن اإلطار الحدايث مجرد
لغوي يختزن يف داخله قو ًة رمزي ًة باطنيةً ،وهي ال
مجاور ٍة للرمز((( ،أو أنَّها إجرا ٌء
ٌّ

إل السطوح اللغوية للرموز((( ،وال نجادل يف تقدير قيمة ما بذله املحدثون
متثل َّ
ٍ
نقدي يف هذا الجانب ،بيد أ َّن هذا كله ال يؤدي إىل إقصاء العنارص
جهد
من
ٍّ
البالغية (الكناية أو االستعارة أو املجاز )...من داللتها الرمزية سوا ًء أكان ذلك

عىل املستوى اإلشاري((( أم التصويري ،فقد ينبعث من تركيبها الفني إشاراتٌ

موحي ٌة تح ِّرك إحساس املتلقي ،وأسند درويش الجندي هذا النوع من التعبري
إىل ما أسامه بـ(الرمزية األسلوبية)((( القامئة عىل مجازية التعبري ،أو قد تك ِّون
هذه العنارص صورا ً تعبريي ًة ذاتَ أبعا ٍد رمزي ٍة ،فليس الرمز – كام يرى عز الدين
لفظي
تركيب
إل ((وجهاً مق ّنعاً من وجوه التعبري بالصورة))((( ،أو هو
إسامعيلَّ -
ٌ
ٌّ
يستلزم مستويني :مستوى الصورة الحسية ،ومستوى الحاالت املعنوية الناتجة
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من هذه الصورة(((.

ٌّ
رض يوحي
ووصف قيس حمزة الخفاجي الرمز الشعري بأنَّه:
نص حا ٌ
((دال ِّ ٌّ

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

 مالمح الرمز يف الغزل العريب القديم.16 : الكناية يف ضوء التفكري الرمزي ،رسالة ماجستري ،نائلة قاسم ملغون ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى،1984م.150 :
 ينظر :الرمز يف الخطاب األديب.32 – 15 : ينظر :نظرية التأويل -الخطاب وفائض املعنى.116 – 115 : ينظر :الكناية يف ضوء التفكري الرمزي -رسالة ماجستري.129 – 128 : ينظر :ال َّرمزية يف األدب العريب.418 : الشعر العريب املعارص– قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ،عز الدين إسامعيل ،دار الفكر العريب ،القاهرة،ط ،3د.ت.195 :
 -الرمز والرمزية يف الشعر العريب املعارص.204 :

ٍ
جه الظاهر للبنية
وشعوري
فكري
(واحد أو أكرثَ)،
مبدلو ٍل
ٌّ
ٌّ
غائب واق ٌع خارج التو ّ
ٌ

جه
الشعرية ،لك َّن الرؤية النقدية النافذة تستطيع أن تكشف عن تخّفيه وراء هذا التو ّ
ٍ
مستويات متعدد ٍة ،مداه
الظاهر ،وتربزه من أجل أن يأخذ بُع ُده التطبيقي ،عىل
األوسع))(((.

واملتأ ّمل يف النص القرآين يجد أ َّن استثامر الرمز يتناسب مع طبيعة قدرات

املتلقي ووعيه ،فقد يدركه القارئ ويستحرضه حني تلقي النص أي ((يتضمن

عبار ًة واحد ًة تشري إىل الطرف املحذوف))((( إشار ًة مبارشةً ،وقد يرتكب من
عبارتني أو أكرث كـ(الجملة أو املقطع) ف ُينتزع املعنى من الرتكيب اللغوي ،أو من
خالل مجموعة الصور واإلشارات الظاهرة التي يق ِّدمها السياق العام ،والتي توجه

انتباهنا إىل معانٍ أخ َر تختلف عن املعنى املبارش((( ،ويف إطار هذا املستوى
ٍ
بإشارات سمعي ٍة
الرمزي ميكننا أن نلمح توظيفاً رمزيّاً يف القرآن الكريم يوحي

كاشف ٍة عن معانٍ غريِ ظاهر ٍة عىل سطح النص تتعلَّق مبفهوم أحق َّية االستخالف
بعد النبي األكرم .P

المبحث الثاني
الإمامة ورمزية اال�ستماع الإرادي

اإلصغاء إىل املص ِّوت أو عدمه ،ومبع ًنى آخ َر هو حرية املستمع يف قبول الصوت
ري مضط ٍّر يف
املسموع ،فاالستامع يف التكوين اإلنساين أم ٌر
ٌّ
اختياري ،واإلنسان غ ُ

العملية السمعية ،وهو مختا ٌر -تكوين َّياً -أن يسمع األصوات.

واملتأ ّمل يف النصوص القرآنية يجد مساح ًة واسع ًة ُمنحت لإلنسان يف حرية

(((  -املفارقة يف شعر الرواد.229 :
(((  -اإلسالم واألدب.178 :
(((  -ينظر :اإلسالم واألدب ،178 :والرمز يف الشعر العريب ،نارص لوحيش ،عامل الكتب الحديث ،األردن ،ط،1
2011م.66 :
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املقصود باالستامع اإلرادي :هو التحكم يف اإلرادة السمعية عن طريق

207
207

السمع ،وسنتناول -ههنا -بعض النصوص التي استندت إىل اإليحاء السمعي،

وهي يف معرض بيان منزلة (اإلمامة) ومن يؤول إليه قيادة الدين واإلنسان ،إذ ُمنح
املستمع اإلرادة الكاملة يف سامع املص ِّوت.

رمزية (التذكرة) والأذن الواعية:

أورد النص القرآين ترميزا ً سمع ّياً يختزن مع ًنى فكريّاً يح ِّدد أهم ما يجب أن

يتصف به املؤ َّهل لقيادة األمة ،ونلمح ذلك يف الرتكيب املجازي الوارد يف قوله
َ

َ

ۡ

ُُٓ ٞ

ٞ

ُ
ك ۡم تَذك َِر ٗة َوتَعِ َي َها أذن َوٰع َِية﴾ [الحاقة.]12 :
تعاىل﴿ :لِ َ ۡج َعل َها ل

األذن الواعية :هي الحافظة التي عقلت وتدبَّرت عن الله تعاىل ما سمعت،

وانتفعت مبا سمعت((( ،والنص ،يف معرض بيان الكامل اإلنساين ،وقد أنجز قيم ًة

بالغي ًة عالي ًة صحبتها قيم ٌة فكريةٌ ،من خالل ما حقَّقه التكثيف الداليل يف اإلسناد
املجازي الذي اختزل عبء األداء يف نقل املعنى ،إذ أسند فعل الوعي إىل

حق الفعل أن يُسند إىل فاعله
األذن ،والحال أنَّها وسيل ٌة يف إحداث الوعي ،وكان ُّ
يل  ،((( Qفالوعي يف
الحقيقي واملقصود -كام أورد أرباب التأويل -اإلمام ع ٌّ

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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األصل هو حفظ القلب ،واألذن يف حقيقتها هي وسيل ٌة سمعي ٌة يستعان بها عىل
ذلك ،وقد تتوزع العالقة السببية يف املجاز العقيل عىل أنوا ٍع متعدد ٍة ((كأن يكون
الفاعل وسيلة إحداث الفعل أو حافزا ً عليه ،أو آمرا ً به))((( فالرتكيب املجازي

أسند الفعل إىل أداة حدوثه وسببه وهي (األذن).

(((  -ينظر :الكشاف ،588 / 4 :وجامع البيان يف تأويل القرآن.578 / 23 :
(((
Q
َ
ُ
َ
ُ
يل  :Qفام سمعت شيئاً من رسول الله Pفنسيته،
ع
قال
،
َك
ن
ذ
أ
َها
ل
ع
ج
ي
ن
أ
الله
ْت
ل
أ
س
فقال:
ْ
ُ
ََْ
ّ
P
يل إ َّن الل َه أ َم َر ِن أ ْن ُأُ ْدنِ َي َك َوال أُق ِْص َي َك ،وأ ْن أُ َعلِّ َم َك وأ ْن تَعي ،و َح ٌّق
ع
يا
:
الله
رسول
ويف خ ٍرب آخ َر :قال
َ
ُّ
َ ۡ َ ََ َ ُ ۡ َ ۡ َٗ ََ ََٓ ُ ٞ
َ
َ
ٰ
عىل الل ِه أ ْن ت َ ِعي ،فنزلت ﴿لِ جعلها لكم تذكِرة وتعِيها أذن وعِية .﴾ٞينظر :أسباب نزول القرآن،465 :
ومفاتيح الغيب ،624/30 :وجامع البيان يف تأويل القرآن ،579 / 23 :وتفسري القرآن العظيم ،211 /8 :واآلية:
الحاقة.12 :
(((  -دروس يف البالغة العربية نحو رؤي ٍة جديد ٍة.47 :
َ ۡ َََ َ ُ ۡ
ُُٓ
عيل
ك ۡم تَذك َِر ٗة َوتَع َِي َها أذ ٞن َوٰع َِية ﴾ٞثم التفت إىل ّ
 -ورد يف الخرب الرشيف :أ َّن النبي  Pقرأ﴿ :ل ِجعلها ل

يل  - Qوقد أكَّد
وما يبدو لنا أ َّن ذلك جاء تعظيامً لشأن صاحبها -اإلمام ع ٍّ

ذلك السياق الذي أورد الرتكيب بصيغة اإلفراد والتنكري ،وأشار إىل ذلك صاحب
الكشاف ،إذ يقول(( :لِ َم قيل :أ ُذ ٌن واعيةٌ ،عىل التوحيد والتنكري؟ قلت :لإليذان
بأن الوعاة فيهم قلةٌ ،ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم؛ وللداللة عىل أ َّن األذن
الواحدة إذا وعت وعقلت عن اللَّه فهي السواد األعظم عند اللَّه ،وأ َّن ما سواها ال

يبايل بهم بال ًة وإن مألوا ما بني الخافقني))(((.

وال ريب أ َّن (الوعي) باملسائل اإللهية رش ٌ
رئيس يجب توافره يف قيادة
ط
ٌ
ِي بهذا الوعي ،وكان مختارا ً يف سامع ما يدعو إىل
حر ٌّ
يل َ Q
األمة ،واإلمام ع ٌّ

إحياء قلبه وعقله ،وهو القائل(( :كنت أسمع الصوت وأبرص الضوء سنني سبعاً
صامت ما أذن له يف اإلنذار والتبليغ))((( ،بيد أ َّن بعض
ورسول الله  Pحينئذ
ٌ
األسامع صمت لنداء الحق وأصاخت لنداء الشيطان فكانت تستمع أصوات

ُ ْ َ ٰٓ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰٓ َ َ ُ
م أبۡص ٰ َره ۡم
الجحود والباطل ،قال تعاىل﴿ :أولئِك ٱلِين لعنهم ٱلل فأصمهم وأع
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ ۡ َ ُ ٓ
وب أقفال َها﴾ [محمد.]24 23-:
 23أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ

وما ينبغي إثباته -ههنا -هو أ َّن النص استثمر حاسة السمع استثامرا ً بالغ ّياً

معجزا ً يف الكشف عن مضمونٍ
مجازي خيَّب أفق
تركيب
تجسد يف
فكري
ٍ
ٍّ
ٍّ
َّ
التوقع ،وميكن إثبات ذلك باملخطط اآليت:
إمام(فاعل)

إسناد حقيقي

الـ (التعريف) التذكرة(مفعول)

(((  -الكشاف.588 / 4 :
(((  -رشح نهج البالغة ،ابن أيب الحديد املعتزيل ،محمد عبد األمري النمري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1998م.15/1 :
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يعي(فعل)

الـ (التعريف)

يعي اإلمام التذكرة
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تعي األذن التذكرة
تعي(فعل)

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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الـ (التعريف)

أذن(فاعل)

إسناد مجازي

الـ (التعريف) التذكرة(مفعول)

إ َّن الجملتني مقبولتان من حيث الشكل الرتكيبي ،إلَّ أ َّن الجملة الثانية تستوقف
املتلقي وتلفت انتباهه ،عىل الرغم من أنَّها مل تخرج عن قالب الجملة العربية،
الشتاملها عىل الغرابة أو الخروج عن املعهود ،فاإلسناد جعل (األذن) تشارك الكائن
الحي يف التعقّل والحفظ ،وهذه متثّل  -كام يرى جان كوهن -Jean Cohen
منافر ًة إسناديةً (((،فاملسند -ههنا -ال يالئم املسند إليه إذا أخذناه باملعنى الحريف
مفهوم ثانٍ
مفهوم أ ّو ُل يُحيلنا عىل
(األذن أداة السمع غري العاقلة) ،إلَّ أ َّن هذا مجرد
ٍ
ٍ
وهو (يعي األنسان الواعي التذكرة) ،وبهذا ((نعيد الجملة إىل املعيار))((( ،فهذا
التج ّوز حصل يف اإلسناد والنسبة دون املعنى اللغوي ،مبع ًنى آخ َر يقوم هذا النوع
من التج ّوز عىل ((تكسري ٍ
يل به يجري تأليف الكالم))(((؛ أل َّن ركني اإلسناد
رابط عق ٍّ
استعمال يف املعنى اللغوي بحسب ما وضع لهام ،ولك َّن املجاز وقع يف مستوى
(((
الجملة النحوية وهو يتمثل يف خروج املتكلم عن العالقات :التوزيعية والتبادلية
التي تربط وحدات التأليف يف الجملة ،وقد أرجع (جاكوبسون) هذا الخروج يف
الرتتيب املستعمل يف التأليف اللفظي إىل الوظيفة الشعرية(((.
(((
(((
(((
(((

(((

 ينظر :بنية اللغة الشعرية.109 – 107 : م .ن.109 :ٍ
ٍ
دروس يف البالغة العربية نحو رؤية جديدة.45 :
 ٌ تتكون الجملة من وحدات يربطها نوعان من العالقات :األوىل :عالقات توزيعية)ports syntagmatiques :-(Rapوهي التي تحكم التأليف الخطي بني الوحدات واأللفاظ ،مثل :فعل – فاعل ،ومضاف – مضاف
كل مكِّونٍ من
إليه ،جار -مجرور ...إلخ .والثانية :عالقات تبادلية ( :)raports paradigmatiquesوتعني أ َّن َّ
ٍ
بألفاظ أخرى تربطه بها عالق ٌة تبادليةٌ ،مثل :التأليف الخطي (ذعر
هذا التأليف الخطي ميكن أن يبدَّل
مدخل إىل املدارس اللسانية 57 :و،67 66-
ٌ
الرجل ذعرا ً) – (خاف الولد خوفاً) – (فزع الطفل فزعاً) .ينظر:
واملدارس اللسانية املعارصة ،81:وم .ن.47 - 45 :
 ينظر :قضايا الشعرية ،رومان ياكوبسون ،ترجمة :محمد الويل ومبارك حنوز ،دار توبقال للنرش ،الدارالبيضاء ،ط1988 ،1م.33 :

رمزية (الأذان) والأ�سماع ال�صاغية:

األذان كلمة دالة عىل الصوت العايل ((واألَذا ُن واألَ ِذي ُن والتَّأْ ِذي ُن ال ّندا ُء
إىل الصالة وهو اإل ْعالم بها وبوقتها))(((؛ ويبدو أ َّن األثر الديني هو الذي منح

يجسد معنى
التطور الداليل لهذه اللفظة((( ،فاألصل اللغوي للفظة (األذان)
ِّ
اإلعالم ،أو اإلسامع ،أو إباحة عمل يش ٍء((( ،وقد جاءت هذه اللفظة يف القرآن
خاص بالعقيدة أُوكلت مهمته إىل اإلمام عيل بن أيب
توحيدي
الكريم إلعالم أم ٍر
ٍّ
ٍّ

َ ۡ َ َۡ ّ َ ۡ ۡ
َ َ َ ٰ َّ َ ّ ٞ
ك َ
ٱلل َو َر ُسو ِلِۦٓ إ ِ َ
ل ٱنلَّ ِ
ب
طالب  ،((( Qقال تعاىل﴿ :وأذن مِن ِ
اس يوم ٱل ِج ٱل ِ
َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ
َ
َ َّ َّ َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ّ ٞ
َ َ َ ُ ُُ َ ُ
َ َّ ُ
ول ۚۥ فإِن ت ۡب ُت ۡم ف ُه َو خ ۡي ٞلك ۡمۖ ِإَون تولتم فٱعلموا
شك ِني ورس
أن ٱلل ب ِريء مِن ٱلم ِ
َّ َ َ ّ َّ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َّ ُ
ك ۡم َغ ۡ ُ
ي ُم ۡعجزي ٱللِۗ وب ِش ٱلِين كف ُ
أن
اب أ ِل ٍم﴾ [التوبة.]3 :
ذ
ع
ب
وا
ر
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ

وقد وظَّف النص القرآين مفردة األذان الصويت لبيان رؤية فكرية ،وهي إعالن

الرباءة من املرشكني ،وتنكري (األذان) جاء يناسب السياق الذي قصد به العموم
املطلق؛ ذلك أنَّه إعالم بترشيع ساموي عام يف الرباءة من الكفار(((.

(((
(((

(((
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(((
(((

 ينظر :لسان العرب :مادة (أذن) .106 / 1 ينظر :التطور الداليل بني لغة الشعر الجاهيل ولغة القرآن الكريم ،عودة خليل أبو عودة ،مكتبة املنار،األردن ،ط1985 ،1م.189 :
 ينظر :لسان العرب :مادة (أذن)  ،105 /1والتطور الداليل بني لغة الشعر الجاهيل ولغة القرآن الكريم.188 :ل َر ُسو ِل اللّ ِه ِ ،Pق َيل لَهُ :يَا َر ُس َ
ول اللّ ِه لَو بَ َعثْت ِب َها إىل أَ ِب بَ ْك ٍر فَق ََال :لَ يُ َؤدّي َع ّني
 لَمّ نَ َزل َْت بَ َرا َء ٌة َع َQ
َ
َ
 ،فَق ََال لَهُ :ا ُ ْخ ُر ْج ِب َه ِذ ِه الْ ِق ّص ِة ِم ْن َص ْد ِر بَ َرا َء ٍةَ ،وأ ّذ ْن
ل بْ َن أ ِب طَالِ ٍب
إلّ َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ بَيْ ِتي ،ث ُ ّم َد َعا َع ِ َّ
ِف ال ّن ِ
اس يَ ْو َم ال ّن ْح ِر إذَا ا ْجتَ َم ُعوا بِ ِ ًنى ،أَنّ ُه لَ يَ ْدخ ُُل الْ َج ّن َة كَا ِف ٌر َولَ يَ ُح ّج بَ ْع َد الْعَامِ ُم ْش ٌِك َولَ يَط ُ
ُوف بِالْ َب ْي ِت
لَ Qع َل نَاقَ ِة النبي  Pالْ َعضْ َباء
ُع ْريَا ٌن َو َم ْن كَا َن لَ ُه ِع ْن َد َر ُسو ِل اللّ ِه َع ْه ٌد فَ ُه َو لَ ُه إىل ُم ّدتِ ِه ،فَ َخ َر َج َع ِ ٌّ
Q
َ
َحتّى إذَا كَا َن يَ ْو ُم ال ّن ْح ِر قَا َم Qفَأَ ّذ َن ِف ال ّن ِ
اس إنّ ُه َل يَ ْدخ ُُل
اس ِباَل ِّذي أُم َر ِب ِه ،فَق ََال
 :أيّ َها ال ّن ُ
الْ َج ّن َة كَا ِف ٌر َو َل يَ ُح ّج بَ ْع َد الْعَامِ ُم ْش ٌِك َو َل يَط ُ
ُوف بِالْ َب ْي ِت ُع ْريَانٌَ ،و َم ْن كَا َن لَ ُه ِع ْن َد َر ُسو ِل اللّ ِه َع ْه ٌد فَ ُه َو لَ ُه إىل
ْ
اس أَ ْربَ َع َة أَشْ ُه ٍر ِم ْن يَ ْومِ أَ ّذ َن ِفي ِه ْم ،لِ َ ْي ِج َع ك ُّل قَ ْومٍ إىل َمأ َم ِنهِم أو ب َِل ِد ِه ْم ث ُ ّم َل َع ْه ٌد لِ ُم ْش ِِك
ُم ّدتِ ِهَ ،وأَ ّج َل ال ّن َ
َولَ ِذ ّم ٌة إلّ أَ َح ٌد كَا َن لَ ُه ِع ْن َد َر ُسو ِل اللّ ِه َ َع ْه ٌد إىل ُم ّد ٍة فَ ُه َو لَ ُه إىل ُم ّدتِ ِه فَلَم يَ ُح ّج بَ ْع َد َذلِ َك الْعَامِ ُم ْش ٌِك َولَ ْم
يَطُف بِالْ َب ْي ِت ُع ْريَانٌ .ينظر :السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام (ت213 :هـ) ،تح :مصطفى السقا وآخرون،
مكتبة مصطفى البايب الحلبي ،مرص ،ط1955 ،2م ،546 – 545 / 2 :والجواهر الحسان يف تفسري القرآن3 :
.162 /
 ينظر :ألفاظ الظهور والخفاء يف القرآن الكريم  -دراس ٌة دالليةٌ ،أطروحة دكتوراه ،سهام الزبيدي ،كليةالرتبية للبنات ،جامعة بغداد2002 ،م.87 :
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ٓ

ٞ
َّ
أ َّن عبارة ﴿بَ َرا َءة ّم َِن ٱللِ َو َر ُس ِ
ولِۦٓ﴾ توحي بأ َّن تبليغ (الرباءة) متعلق باألصل

التوحيدي ،وأ َّن مهمة هذا التبليغ املستندة إىل األعالم السمعي هي مهمة رسالي ٌة
رجل
ً
ويص ،فام كان من النبي Pإلَّ أن يُنيب عنه
نبي أو
ال ت ُؤ َّدى َّ
ٍّ
إل من قبل ٍّ
أحق من غريه بذلك ،حتى إذا
يلَّ Q
اجتمعت فيه خصال النبوة ،فكان اإلمام ع ٌّ

َََٓ ٞ
كان يوم النحر قام أمري املؤمنني عيل Qمص ِّوتا ً يف أقدس زمان ومكان ﴿براءة
ّ َ َّ
ٱللِ﴾ هو يرفع صوته مبا أُمر به ،ومل يفرض عىل ٍ
أحد االستامع ،فإذعان الناس
مِن

يوم الحج األكرب إىل هذا الصوت يوحي مبقبولية املص ِّوت عند املسلمني ،وأنَّه
رشعي عن النبي والوحي.
مبلِّ ٌغ
ٌّ

يلQ
وقد ورد يف عيون األخبار عن اإلمام الرضاQعن آبائه عن ع ٍّ

طويل
ٌ
خ
قال :بينام أنا أميش مع النبي Pيف بعض طرقات املدينة إذ لقَينا شي ٌ

يل فقال:
كثُّ اللحية بعي ُد ما بني املنكبني ،فسلم عىل النبي ورحب به ثم التفت إ ّ
السالم عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته ،أليس كذلك هو يا رسول
الله؟ فقال له :بىل ثم مىض فقلت :يا رسول الله ما هذا الذي قال يل هذا الشيخ

وتصديقك له؟ قال :أنت كذلك والحمد لله ،إ َّن الله عز وجل قال يف كتابه:

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت

َۡ
ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ َ ّ
ٞ
َ َ َٗۖ ُْٓ َ َۡ
ِيها َمن ُي ۡفس ُِد ف َ
ت َع ُل ف َ
﴿ِإَوذ قال ربك ل ِلم ٰٓ
لئِكةِ إ ِ ِن َجاعِل ِف ٱل ِ
ِيها
ۡرض خل ِيفة قالوا أ
َ
َ َۡ ُ ّ َ َٓ َ َۡ ُ َُ ّ ُ َۡ َ َ َُ ّ ُ َ َ َ َ ّٓ َ
َ َ َ َ
ن أ ۡعل ُم َما ل ت ۡعل ُمون﴾ [البقرة:
ويسفِك ٱدلِماء ونن نسبِح ِبمدِك ونقدِس لك ۖ قال إ ِ ِ
ۡ َ َ َٗ
ُ َّ
َ
 ]30والخليفة املجعول فيها آدم ،Qوقال﴿ :ي ٰ َد ُاوۥد إِنا َج َعل َنٰك خل ِيفة ِف
َۡ
َّ
ۡ َ ّ َ َ َ َّ ۡ َ َ ٰ َ ُ َّ َ
َ ۡ ُ
كم َب ۡ َ
ك َعن َ
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ِ
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ۡرض
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ِ
ِ ِ ۚ ِ
ِ
ِ ِ
ۡ
َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َ ۢ ُ َ ٞ
َ
يَ ِ ُّ َ َ َ
اب﴾ [ص ]26 :فهو
يل ٱللِ لهم عذاب شدِيد بِما نسوا يوم ٱل ِس ِ
ضلون عن سب ِ ِ
الثاين ،وقال حكاية عن موىس Qحني قال لهارونَ ﴿ Qو َو ٰ َع ۡدنَا ُم َ ٰ
وس
َ
َ َ ٰ َ َ ۡ َ ٗ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ۡ َ َ َّ َ
َ َ
ت َر ّبهِۦٓ أَ ۡر َبع َ
ِيقٰ ُ
ني َ ۡ
للَ ٗة ۚ َوقَ َال ُم َ ٰ
ش فتم م
وس ِلخِيهِ هٰ ُرون
ِ
ِ
ثلثِني للة وأتممنَها بِع ٖ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ ُۡ
َ َ َّ
ۡ
سد َ
ِين﴾ [األعراف ]142 :فهو هارون
ٱخلف ِن ِف ق ۡو ِم َوأصل ِۡح َول تتب ِ ۡع َسبِيل ٱل ُمف ِ
ََ ٞ
َّ
ولِۦٓ
اذا استخلفه موىس Qيف قومه وهو الثالث ،وقالَ ﴿ :وأذٰن ّم َِن ٱللِ َو َر ُس ِ
َ
َ ۡ َ َۡ ّ ۡ َ ۡ
يءّ ٞم َِن ٱل ۡ ُم ۡشك َ
ول ۚۥ فَإن تُ ۡب ُت ۡم َف ُه َو َخ ۡيٞ
ك َب أَ َّن َّ َ
ِني َو َر ُس ُ ُ
ٱلل بَر ٓ
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 212إِل ٱنلَّ ِ
اس يوم ٱل ِج ٱل
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ِ
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َّ َ َ
ُ ۡ ُۡ ُ ۡ
َ َ ُ َ
ُ ۡ
ََ ُۡۡ ۡ ُ ٓ
اب أ ِل ٍم﴾
لكمۖ ِإَون تولتم فٱعلموا أنكم غي مع ِ
ج ِزي ٱللِۗ وب ِ ِ
ش ٱلِين كفروا بِعذ ٍ

[التوبة ]3 :وكنت أنت املبلغ عن الله وعن رسوله ،وأنت وصيّي ووزيري وقايض
ديني واملؤدي ع ّني ،وأنت مني مبنزلة هارون من موىس إلَّ أنَّه ال نبي بعدي،
فأنت رابع الخلفاء كام سلم عليك الشيخ ،أوال تدري من هو؟ قلت :ال ،قال :ذاك

أخوك الخرض Qفاعلم(((.

رمزية (ال�صدود) والأ�صوات الالغية:

يظهر السياق القرآين ترميزا ً سمعيّاً
يتجل من خالله مظه ٌر من مظاهر الخالفة
َّ

َ َ ُْٓ
َ
ًَ َ َ َ
َ َ َّ ُ
ض َب ۡٱب ُن َم ۡر َي َم َمثل إِذا ق ۡو ُمك م ِۡن ُه يَ ِص ُّدون  57وقالوا
الرشعية ،قال تعاىل﴿ :ولما ِ
َ َ ٰ َ ُ َ َ ۡ ٌ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َّ
َۢ ۡ
َ
َ
ءأل ِهتنا خي أم هوۚ ما
ض ُبوهُ ل َك إِل َج َدل ۚ بَل ُه ۡم ق ۡو ٌم َخ ِص ُمون﴾ [الزخرف.]58 - 57 :

ٍ
يل يتوكَّأ عىل ضجيج األصوات املرتفعة
فالسياق ينبئ عن صدور
موقف جد ٍّ
ٍ
جهات مص ِّوت ٍة أوهنتها الحجة الالزمة((( ،وقد كشف النص عن مدى
الصادرة من

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

(((  -ينظر :عيون أخبار الرضا ،الشيخ الصدوق ،تح :حسني األعلمي ،مؤسسة األعلمي ،بريوت ،د.ط1984 ،م:
.13 - 12
َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
َّ
ُ
ٱلل َح َص ُ
ب َج َه َّنمَ
ون ِ
((( َ -ورد َيف سبب النزول :مل َّا نزل قوله تعاىل﴿ :إِنكم وما تعبدون مِن د ِ
ُ َ
ُ
أنت ۡم ل َها َوٰرِدون﴾ [األنبياء ،]98 :شق ذلك عىل أهل مكة ،وقالوا :شتم اآللهة ،فقال َعبْ ُد اللّ ِه بْ ُن
ال ّزبَ ْع َرى :أنا أخصم لكم محمدا ً ،فقال :يا محمد ،هذا يشء آللهتنا خاصةً؟ أم لكل من عبد من دون الله؟
قال :بل لكل من عبد من دون الله ،فقال ابن الزبعرى :خصمت ورب هذه البنية  -يعني الكعبة  -ألست
صالح ،وأ َّن املالئكة صالحون؟ قال النبي :بىل ،قال :فهذه النصارى
صالح ،وأ َّن عزيرا ً عب ٌد ٌ
تزعم أ َّن عيىس عب ٌد ٌ
تعبد عيىس ،وهذه اليهود تعبد عزيرا ً ،وهذه بنو ملي ٍح تعبد املالئكة ،فضجت أصوات أهل مكة فرحاً وجذالً
وضحكاً بهذه الحجة الواهية.
وقد ذكر صاحب امليزان وجو ًها عد ًة ت ُض ِعف هذه الرواية متناً وسندا ً ،ويروى أنَّها نزلت يف اإلمام
جالسا مع أصحابه ،إذ قال :إنَّه يدخل
يل ،Qفعن سلامن الفاريس  Mقال :بينام كان النبي ً P
ع ٍّ
طالب ،Qفقال بعضهم :أما ريض محمد
يل بن أيب ٍ
عليكم الساعة شبيه عيىس بن مريم Qفدخل ع ٍّ
أن فضَّ ل عليّاً علينا حتى يشبهه بعيىس بن مريم والله آللهتنا التي كنا نعبدها يف الجاهلية أفضل منه،
فأنزل الله يف ذلك املجلس( :وملا رضب ابن مريم مثال إذا قومك منه يصدون) ،وورد عن النبي Pأنه
قال :يدخل من هذا الباب ٌ
يل Qفضحكوا من هذا القول فنزل وملا
رجل أشبه الخلق بعيىس فدخل ع ٌّ
رضب (اآلية) .ينظر :أسباب نزول القرآن ،215 – 214 :والسرية النبوية ،360 - 359 / 1 :وتفسري الصايف4 :
 ،397 - 396 /وامليزان يف تفسري القرآن.337 – 335 / 14 :
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االنحراف الفكري املعارص لعهد النبوة ،إذ تعالت أصوات التهكم واالستهزاء
للحط والنيل من املفاهيم القرآنية ،فكانوا يصدون عنها بالحجج الواهية واألصوات
الالغية ،ويفهم هذا املعنى من عبارة ﭽ ﯞﭼ الواردة يف النص ،و(الص ُّد) هو ِش َّدة

الضَّ ِح ِ
جلَبة املصحوبة بالصوت املرتفع((( ،وعند التأمل باألخبار الصحيحة
ك وال َ

نجد أ َّن النص يف معرض بيان مقام اإلمامة الذي هو أشبه ما يكون مبقام النبوة،
فينقل صاحب مجمع البيان ما روي عن سادة أهل البيت Rعن عيلQ

أنه قال :جئت إىل رسول الله Pيوماً فوجدته يف م ٍ
ٍ
يل ثم قال
أل من
قريش فنظر إ ّ

يل إنَّ ا مثلك يف هذه األمة كمثل عيىس بن مريم أحبه قو ٌم فأفرطوا يف حبه
يا ع ُّ
فهلكوا ،وأبغضه قو ٌم فأفرطوا يف بغضه فهلكوا ،واقتصد فيه قو ٌم فنجوا فعظم ذلك

عليهم فضحكوا وقالوا :يشبهه باألنبياء والرسل فنزلت اآلية(((.
يوم جالساً
وورد يف الكايف عن أىب بصريٍ أنَّه قال :بينا رسول الله Pذات ٍ

إذ أقبل أمري املؤمنني Qفقال له :إ َّن فيك شبهاً من عيىس بن مريم ،لوال أن

تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى يف عيىس بن مريم لقلت فيك قوالً

ال متر مب ٍ
إل أخذوا الرتاب من تحت قدميك يلتمسون بذلك الربكة،
أل من الناس َّ
ٍ
قريش معهم ،فقالوا :ما ريض
قال :فغضب األعرابيان واملغرية بن شعبة وعد ٌة من

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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َ
أن يرضب البن عمه مثالً إلَّ عيىس ابن مريم ،فأنزل الله عز وجل عىل نبيه ﴿ َول َّما
ً َ َ
َ
ُ
ض َب ۡٱب ُن َم ۡر َي َم َم َثل إِذا ق ۡو ُم َك م ِۡن ُه يَ ِص ُّدون﴾ [الزخرف.(((]57 :
ِ

يل Qكان
فاستامع الناس لهذا املثل القرآين الذي أبرز منزلة اإلمام ع ٍّ
إراديّاً؛ وهذا ما تؤكِّده ردود بعض األفعال -غري األخالقية – الصادرة من بعض
األصوات الشاذة عن اإلسالم الحقيقي من خالل(الصدود) الصويت الذي أظهر
ما تخفي النفوس من مكام َن ساخط ٍة ومخالف ٍة للترشيع اإللهي والتبليغ النبوي.
(((  -كتاب العني :مادة (صدد) .382 / 2
(((  -ينظر :مجمع البيان يف تفسري القرآن.81 – 80 / 9 :
(((  -ينظر :الكايف.80 / 8 :

رمزية (النعق) والأ�صوات الهادية:

يطالعنا النص القرآين بصورة سمعية ض َّمت صورا ً رمزية متداخلة متحورت

َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ
ِين كف ُروا ك َمث ِل ٱلِي َي ۡنعِ ُق
جميعها حول (نداء الهداية) ،قال تعاىل﴿ :ومثل ٱل
َ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ َ ٓ ٗ َ َ ٓ ٗ ُ ُّ ۢ ُ ۡ ٌ ُ ۡ َ َ ٞ
ُ
َ
بِما ل يسمع إِل دعء ون ِداء ۚ صم بكم ع
م ف ُه ۡم ل َي ۡع ِقلون﴾ [البقرة.]171 :

أورد صاحب تفسري الصايف ((ومثل الذين كفروا يف عبادتهم األصنام واتخاذهم

األنداد من دون محمد وعيل كمثل الذى ينعق -يصوت -مبا ال يسمع منه إال دعا ًء
وندا ًء ال يفهم ما يراد منه))((( ،فالنص يشري إىل عامل املشقة والتح ُّمل امللقى

عىل عاتق الدعاة من األنبياء واألوصياء Rيف هداية البرشية(((.

اقتىض مقام حال (الكفار) املتمثِّل يف إعراضهم عن اإلجابة لصوت ونداء

الهدى ،أو إقبالهم عىل عبادة األصنام((( ،هذا الرتكيب التمثييل القائم عىل

الرتميز السمعي ،والظاهر من التعبري القرآين هو تشبيه حال امل ُ ْعرِض عن الهداية

بـ(الناعق) واألصل أن يُش َّبه بـ(األنعام) ،فنلحظ أ َّن هناك تداخالً صوريّاً ولنقل –

ٍ
يب متثَّل يف اإليجاز الخاص بالحذف ،والحذف
عدوالً -استند إىل
توظيف أسلو ٍّ
يف طبيعته يرجع إىل ((ثقة القائل يف إدراك املتلقي للمعنى العام))((( اعتامدا ً عىل
املخزون الثقايف واملعريف لدى املتلقي ،ونحن إثر هذا العدول نقف وقفة تأ ُّملٍ

(((

(((
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(((
(((

 التفسري الصايف.211 / 1 : جاء يف البحار :ومثل الذين كفروا (يف عبادتهم األصنام واتخاذهم األنداد من دون محمد وعيل صلواتالله عليهام) كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع (يصوت مبا ال يسمع إال دعا ًء وندا ًء) ال يفهم ما يراد منه فيتعب
عمي) من الهدى يف اتباعهم األنداد من دون الله واألضداد ألولياء الله الذين
املستغيث به( ،ص ٌّم بك ٌم ٌّ
سموهم بأسامء خيار خلفاء الله ولقبوهم بألقاب أفاضل األمئة الذين نصبهم الله إلقامة دين الله( ،فهم ال
يعقلون) أمر الله تعاىل .ينظر :بحار األنوار.187 / 9 :
 يرى بعض أرباب التأويل أ َّن هذا املثل جاء بياناً ملا طُوي يف النص السابق الذي تضمن حالتني للكفار،الكفار يف
األوىل :تشبيه حال الكفار يف إعراضهم عن اإلسالم بحال الذي ينعق بالغنم َ ،والثانية تشبيه حال
َ َ
ٱلل قَالُوا ْ بَ ۡل نَ َّتب ُع َما ٓ َأ ۡل َف ۡيناَ
نز َل َّ ُ
ِيل ل َ ُه ُم ٱتَّب ُعوا ْ َما ٓ أ َ
إقبَالهم عىل األصنام بحال الداعي للغنم ،قال تعاىلِ﴿ :إَوذا ق
ِ
ِ
َ َۡ َ َََٓٓ ََ َۡ َ َ َ َُٓ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ َ ُ َ
يا وليهتد
عليهِ ءاباءنا ۚ أولو كن ءاباؤهم ل يعقِلون ش ٔ
ون﴾ [البقرة ،]170 :فالتشبيه الوارد هو تشبيه هيئ ٍة
يل .ينظر :التحرير والتنوير.111-110 /2 :
بهيئ ٍة وهو ٌ
مركب متثي ٌّ
 -فلسفة البالغة بني التقنية والتطور.92 :
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وحذ ٍر آخذين بعني الحسبان التوجيه اللغوي والتفسريي للوصول إىل مقاصد

النص.

توافقت النظرة اللغوية والتفسريية عىل أ َّن هناك محذوفاً حقّقه السياق لغرض

((سعة الكالم واإليجاز لعلم املخاطب باملعنى))((( ،وقد جاء ذلك عىل سبيل
اإليجاز بالحذف ،وهو ((ما يحذف منه املفرد والجملة لداللة فحوى الكالم عىل
املحذوف وال يكون إال فيام زاد معناه عىل لفظه))((( ،وتقدير الحذف يكون عىل

ثالثة أوجه:

األول :ومثل الذين كفروا يف دعائك لهم كمثل الناعق يف دعائه املنعوق به.

الثاين :ومثل الذين كفروا يف دعائهم األوثان كمثل الناعق يف دعائه األنعام.

الثالث :مثل واعظ الذين كفروا كمثل نعق الناعق مبا ال يسمع ،وهذا من باب
حذف املضاف ،وإقامة املضاف إليه مقامه(((.

وجملة القول :مثل الذين كفروا يف دعائك إياهم ،كمثل الناعق يف دعائه

لألنعام التي ال تفقه ما يقال لها ،وإنَّ ا تستجيب للصوت فقط وال تعرف املغزى،
فقد اعتمدت هذه الصورة ((عىل إشعاع السياق باملضمون))((( ووضوح املعنى

األسد،
عند املخاطب وهو ظاه ٌر يف كالم العرب ،يقال :الرجل يخافك كخوف َ
متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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واملعنى :كخوف الرجل من األسد ،فأضاف الخوف إىل األسد وهو يف األصل

ٌ
ٌ
معروف بأنَّه امل ُخوف(((.
مضاف إىل الرجل ،أل َّن األسد

رص عىل تعزيز داللة (عدم السامع)
واملتأمل يف هذا النص يلمح أ َّن السياق ي ُّ

عىل الرغم من أ َّن هناك صوتاً مسموعاً يدعو إىل الحق ،ونلحظ ذلك من خالل
أمرين:
(((
(((
(((
(((
(((

 الربهان يف علوم القرآن.131 /3 : املثل السائر.74 / 2 : ينظر :معاين القرآن ،100 / 1:والتبيان يف تفسري القرآن ،78 - 77 / 2:والربهان يف علوم القرآن.131 /3 : فلسفة البالغة بني التقنية والتطور.94 : -ينظر :معاين القرآن ،99 / 1:والتبيان يف تفسري القرآن.77 / 2:

األول :من خالل استدعاء الفعل (ينعق) من الحيز الحيواين الذي يرمز إىل

فقدان الجانب اإلنساين لدى هذه الثلة الضالة ،فضالً عن فقدان الجانب الحيايت
املتحقّق يف رمزيَّة الغراب التي توحي باملوت والهالك يف التداول العريف(((.

الثاين :من خالل فقدان آليات اإلدراك جميعها ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ فقد سلب النص معاين الحياة كلها من هؤالء الكفار(األحياء /األموات) ويف

هذا إشار ٌة واضح ٌة إىل أ َّن هؤالء األحياء هم يف الواقع أمواتٌ ال يسمعون وال
يعقلون(((.

وميكن تحديد بعض الصور الرمزية املتداخلة بالشكل اآليت:
كالحيوان

كامليت

كاألص ّم
كاألبكم

كاألعمى

كالذي ال يعقل

كالراعي الناعق

(((  -ينظر :اإلشارة الجاملية يف املثل القرآين.61 :
(((  -ينظر :م .ن.64 – 60 :
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كصوت الناعق
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المبحث الثالث
الإمامة ورمزية اال�ستماع اال�ضطراري

املقصود باالستامع االضطراري :هو عدم التحكم يف اإلرادة السمعية وسلب

االختيار يف عملية اإلصغاء إىل املص ِّوت ،ومبع ًنى آخ َر هو سلب حرية املستمع
بإخضاعه قهرا ً الستامع املص ِّوت ،وتحقّق هذا األمر ال يكون إلَّ يف حالة األعجاز
التكويني الخاص بالتحكم الكوين الخاضع للسلطة اإللهية املطلقة ،والوالية

التكوينية املمنوحة من هذه السلطة العليا لألنبياء واألوصياء ،Rوكذلك يف
حالة سلب اإلرادة اإلنسانية عند املوت واقرتاب الساعة والحساب.

وسرنصد يف هذا الجانب عددا ً من اإلشارات الرمزية /السمعية الداخلة تحت

الئحته (الغيبيات) التي مل تقع عليها مداركنا الحسية ،وال سيام البرصية منها،

ألنها أقرب ما تكون إىل عامل التص ّور الذي ال ميكن مشاهدته بالحاسة البارصة،
بيد أنها قد تخرق أسامعنا؛ فقد ال يدخل املشهد الغيبي يف ضمن املرئيات
إل أنَّنا نسمعه من خالل األصوات والرصخات التي اعتدنا سامعها
البرصيةَّ ،

يف عاملنا املحسوس ،ويبدو أ َّن النص القرآين راعى مسألتني مهمتني يف هذا

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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الجانب:

األوىل :الطبيعة الحسية للمسموعات الباعثة عىل الحركة واملوحية بالحياة،

للتأثري يف املتلقي الذي قد ينكر هذا اليوم الذي يُعد من املغيَّبات غري املدركة،
َ َّ

ُ

َ َ

ُّ

ُ
قال تعاىل﴿ :ف َت َول َع ۡن ُه ۡمۘ يَ ۡو َم يَ ۡدع َّ
اع إ ِ ٰل ۡ
ٱدل ِ
شءٖ ن
ك ٍر﴾ [القمر.]6 :

الثانية :طبيعة الفطرة اإلنسانية القامئة عىل املدركات السمعية التي تتميز بأنَّها

((أنسب األشياء وأقربها إىل فطرة اإلنسان؛ فمن طبيعة الطفل الوليد أنَّه يستجيب

لألصوات املسموعة ،ويتأثر بها قبل استجابته للمرئيات ،فحاسة السمع أسبق
إليه من حاسة البرص ،ومن طبيعة املدركات الحسية أنها أرسع انتشارا ً وأرحب

مجاالً من بقية مدركات الحس))((( ،وهذا ميكن ملسه يف جامليات التلقي التي

تجد أ َّن املسموع الذي متيل إليه النفس -كالشعر املنطوق مثالً -أكرث قبوالً من

الشعر املريئ املكتوب ،ذلك أ َّن السمع ((أنسب قنوات التواصل والتلقي مع
الشعر ،أل َّن السامع يستقبل ما يرضيه وما يغضبه))((( ،وهذا األمر متواف ٌر أيضاً يف

التالوة الصوتية للكتب الساموية املنزلة.

ولهذا ميكن القول :إ َّن النص القرآين قد راعى الجانب الحيس (السمعي)
يف األصوات غري املدركة ألبعا ٍد موضوعي ٍة فكري ٍة ،كتثبيت األصول العقدية

وتقبلها للنفس اإلنسانية ،وميكن مالحظة ذلك من خالل النصوص املستندة إىل
األصوات الغيبية التي دارت حول مدار اإلمامة الحقة لإلمام عيل Qوأبنائه
املصطفني.

الرتميز ال�سمعي (لدابة الأر�ض):

من اإلشارات الصوتية الغيبية التي أق َّرها النص القرآين كالم دابة األرض ،الذي

َ َ َۡ ُ
يُع ُّد من عالمات القيامة ،وأحد أرشاط الساعة((( ،قال تعاىلِ﴿ :إَوذا َوق َع ٱلق ۡول
َۡ
َ
َ
َ َ ٗ
َ
َ ۡ
ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
َعل ۡي ِه ۡم أخ َر ۡج َنا ل ُه ۡم دٓابَّة ّم َِن ٱل ِ
ۡرض تكل ِمهم أن ٱنلاس كنوا
أَِبيٰت ِ َنا ل يُوق ُِنون﴾

[النمل.]82 :

يف االختالف يف صفة هذه الدابة وحقيقتها ومعنى تكليمها وكيفية خروجها(((،

ومهام ظهر من التأويل حول هيئة وصفة هذا املص ِّوت الغيبي ،فإ َّن السياق أثبت
(((
(((
(((
(((

 قراءة النص وجامليات التلقي بني املذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي ،محمود عباس عبد الواحد،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط1996 ،1م.117 :
 م .ن.118 : ينظر :مفاتيح الغيب ،572 / 24 :وحياة الحيوان الكربى.311 / 2 : ينظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،499 – 498 /19 :والكشف والبيان عن تفسري القرآن،225 223- /7 :والدر املنثور يف التفسري باملأثور ،جالل الدين السيوطي(ت911 :هـ) ،مكتبة آية الله املرعيش النجفي،
إيران ،ط1980 ،1م ،117 – 115 /5 :وامليزان يف تفسري القرآن.398 / 15 :
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من الواضح أ َّن سياق النص مبه ٌم مرمو ٌز فيه ،وقد أغرب أهل التأويل وأمعنوا
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قدسيته من حيث التكليم والنطق ،فهو عالم ٌة إلهي ٌة ناطق ٌة يفضح صوتها املسموع
كل من ال يوقن بآيات الله ( ،)Yوقيل :إ َّن معنى (تكلمهم) من ال َكلْم والتجريح،
َّ
(((
أي تسمهم بالعصا والخاتم((( ويبدو أ َّن هذا املفهوم أُخذ من تع ّدد القراءة،
والغريب أ َّن صاحب الكشاف أجاز هذه القراءة ،إذ يقول(( :ويجوز أن يكون

تكلمهم من ال َكلْم أيضاً ،عىل معنى التكثري ،يقال :فالن مكلِّم ،أي مج ّرح)).
وال ميكننا أن نق َّر هذا املعنى لجملة أمورٍ ،منها :أ َّن ظاهر النص يشري إىل معنى
الكالم املنطوق واملسموع فال مس ِّوغ للتأويل((( ،وكذلك فإ َّن هذا القول ال يصمد
أمام اآلثار املستفيضة الواردة يف صفة منطق الدابة ،التي تؤكِّد صدور الكالم
من مخلوقٍ يقرتب يف هيئته من اإلنسان ،ويخرج من أعظم املساجد حرم ًة وهو
املسجد الحرام ،وله سيامء من هذه األمة ،وهو اللسان العريب املبني((( ،ويكلِّم
الناس ((مبا يسوؤهم من أنَّهم صائرون إىل النار ،من الكالم بلسان اآلدميني الذي
يفهمونه ويعرفون معناه))(((.
وهذا األمر يجعلنا نستبعد أن تكون هذه الدابة من الجنس الحيواين ،فالوظيفة
(((
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(((  -ينظر :كتاب الحيوان ،50 /7 :والكشاف ،-372 371 /3 :وروح املعاين.236 /10 :
(((  -اختلف الق ّراء يف قراءة قوله( :ت ُ َكلِّ ُم ُه ْم) ،فقرأ عامة ق ّراء األمصار( :تُ َكلِّ ُم ُه ْم) بضم التاء وتشديد الالم،
مبعنى :ت ُخربهم وت ُحدثهم ،وقرأ بعض القراء :ت َ ْكلِ ُم ُه ْم بفتح التاء وتخفيف الالم مبعنى :تسمهم.
ينظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،499 /19 :ومفاتيح الغيب ،572 /24 :وروح املعاين.235 /10 :
(((  -الكشاف.372 / 3 :
(((  -قيل أليب عبد الله الصادق :Qإ َّن بعض الناس يقولون :إ َّن هذه اآلية إنَّا تكلمهم ،فقال Qكلمهم
الله يف نار جهنم ،إنَّ ا هو ت ُكلِّمهم من الكالم .ينظر :مستدرك سفينة البحار ،240 /3 :وامليزان يف تفسري
القرآن.409 /15 :
Q
يل
ع
اإلمام
عن
القرطي
كعب
بن
(((  -وروى محمد
ذنب وإ َّن
مالها
والله
أما
فقال:
الدابة،
عن
سئل
َّه
ن
أ
ٌ
ٍّ
Q
ٌ
برشي ،وقيل :تخرج من (الصفا) ومعها خاتم
مخلوق
إىل أنَّها
لها لحيةً ،ويف هذا القول إشار ٌة منه
ٌّ
سليامن وعصا موىس ،فتكلمهم بالعربية ببطالن األديان ،سوى دين اإلسالمَ ،وقيل :كالمها أن تقولَ :هذا
ۡ
َ َ َۡ ُ َ
َ َ ٗ
ۡ
مؤم ٌن وهذا كاف ٌر ،وقيل :كالمها ما قاله الله تعاىلِ﴿ :إَوذا َوق َع ٱلق ۡول َعل ۡي ِه ۡم أخ َر ۡج َنا ل ُه ۡم دٓابَّة ّم َِن ٱل ِ
ۡرض
ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ٰ َ َ ُ ُ َ
تكل ِمهم أن ٱنلاس كنوا أَِبيت ِنا ل يوق ِن
ون﴾.
ينظر :التبيان يف تفسري القرآن ،111 /8 :وروح املعاين ،232 /10 :ومفاتيح الغيب ،572 /24 :والكشاف/3 :
 ،372 – 371وحياة الحيوان الكربى ،315-311 /2 :واآلية :النمل.82 :
(((  -التبيان يف تفسري القرآن.119 /8 :

املصريية التي يتق َّرر من خاللها فرز اإلنسان الكامل (املؤمن) عن الكافر ،ال
ميكن أن تقوم بحا ٍل من األحوال عىل حيوانٍ تالزمه –عقالً– صفة النقص ،وإن
كان ذلك أمرا ً خارقاً للعادة الطبيعية.
ولذلك ميكننا أن نق ِّرر وبكل اطمئنانٍ  :أن ليس من اإلنصاف واملوضوعية أن
ت ُْستَبعد النصوص التي تشري إىل أ َّن هذه املص ِّوت املق َّدس الذي تسمعه البرشية
جمعاء -قهرا ً -والذي ينطق مبا يؤول إليه مصري البرش هو فضيل ٌة خاص ٌة د َّونها

طالب((( ،Qوالذي يؤول إليه مثل هذا األمر
يل بن أيب
ٍ
النص القرآين لإلمام ع ّ
العظيم املؤيد بالغيب اإللهي –ال ريب– أن تؤول إليه إمامة املجتمع املتصف
بالنقص والخروج عن الضابط املرسوم من قبل رشيعة السامء.

الرتميز ال�سمعي (لليوم العا�صف):

ومن الصور الرمزية السمعية ما جاءت يف تجسيد (أعامل الكفار) الوارد يف

ۡ َ َّ ۡ
َّ َ ُ َّ َ َ
ك َف ُروا ْ ب َر ّبه ۡم أَ ۡع َمٰلُ ُه ۡم َك َر َ
ٱلر ُ
ت بهِ ّ
قوله تعاىل﴿ :مثل ٱلِين
يح ِف يَ ۡو ٍم
د
ت
ٱش
د
ا
م
ٍ
ۖ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
ۡ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ ۡ
َ
ٰ ۡ ٰ َ ُ َ َّ
َ
ٱلضلٰل ٱلَع ُ
يد﴾ [إبراهيم.]18 :
ف ل َيقد ُِرون م َِّما ك َس ُبوا ع ش ٖء ۚ ذل ِك هو
ِ
ع ِ
ص ٖۖ

جسد لنا السياق مشهدا ً حس ًّيا متخ ّيالً ص َّور لنا ضياع األعامل سدى ،وحاول
َّ

أن يُسمعنا صوت الهبوب من خالل اإليحاء السمعي الكامن يف املبالغة والرتكيز
عىل شدة هبوبها ،فالذي يواجه الريح الشديدة يسمع –اضطرارا ً– أصوات عصفها

(العصف) إىل زمن الهبوب عىل سبيل اإلسناد املجازي ،وجعلها تابع ًة (لليوم)
رص يف ذلك اليوم فجاء
وحقها أن تكون وصفاً (للريح) ،ذلك أن العصف منح ٌ

للمبالغة ،وكذلك حذف لفظ (الريح) لتق ّدم ذكره يف الكالم وهذا من بالغة
ٌ
متداول عرفاً عند العرب(((.
اإليجاز وهو

((( ينظر :مجمع البيان يف تفسري القرآن ،377 – 366 /7 :والدر املنثور ،117 /5 :وروح املعاين،233 /10 :
وامليزان يف تفسري القرآن.409 – 408 /15 :
((( ينظر :معاين القرآن ،74 /2 :مجاز القرآن ،أبو عبيدة معمر بن املثنى البرصي (ت209 :هـ) ،تح :محمد فواد
سزگني ،مكتبة الخانجى ،القاهرة ،د.ط1962 ،م ،339 :وروح املعاين.193 /7 :
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الرهيبة ،ومل يكتف النص بتصوير شدة الريح بل أسند الفاعلية والصفة الثبوتية
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مم ق َّدمه املشهد املريئ من رسمٍ دقيقٍ للهيئة الحاصلة يف عدم
وعىل الرغم ّ
االنتفاع ،فإ َّن اإليحاء السمعي املتمثِّل يف تجسيد الزمن رسم لنا عظمة الرهبة املتحقّقة
عند سامع العصف ،وال ريب أ َّن هذا اإليحاء يح ّرك الخيال والوجدان نحو ذلك اليوم
املوعود (غري املدرك) ،فالرماد الدقيق ال يصمد أمام قوة الريح وعصفها ،وكذا حال
العباد عندما يقفون عاجزين ملواجهة مصريهم املحتوم يف ذلك اليوم املهول.

ضِب ألعامل من مل يق ّر بوالية
وقد ورد يف الخرب الصحيح أ َّن هذا النص ٌ
مثل ُ

يل ((( ،uفعن محمد بن مسلمٍ قال :سمعت أبا جعفر Qيقول(( :كل من دان
ع ٍّ
ري مقبو ٍل وهو
الله عز وجل بعباد ٍة يجهد فيها نفسه وال إمام له من الله ،فسعيه غ ُ
ٌّ
شانئ ألعامله ،ومثله كمثل شا ٍة ضلت عن راعيها وقطيعها...
ري والله
ٌ
ضال متح ٌ
راعي لها يرشدها إىل مرعاها أو يردها ،فبينا هي كذلك إ ِذ
َذ ِعرةً ،متحريةً ،تائه ًة ال
َ
اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها ،وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه األمة ال

إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضاالً تائهاً ،وإن مات عىل هذه الحالة

مات ميتة كف ٍر ونفاقٍ  ،وأعلم يا محمد أ َّن أمئة الجور وأتباعهم ملعزولون عن دين

الله قد ضلوا وأضلوا ،فأعاملهم التي يعملونها كرما ٍد اشتدت به الريح يف يوم
ٍ
عاصف ال يقدرون مام كسبوا عىل يش ٍء ذلك هو الضالل البعيد))(((.
متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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فالرتميز السمعي املتمثل بـ(اليوم العاصف) يوحي باملبالغة والشدة التي
ٍ
تقلع َّ
قوي ورصنيٍ ،وكذلك تكون أعامل العباد يوم
ب عىل
كل يش ٍء مل يُ ْ َ
أساس ٍّ
القيامة ال تصمد أمام شدة املوقف والحساب وتحبط جميعها كالهباء املنثور
خ ،وال يوجد كـاإلمامة –وهي األصل
يف فضا ٍء واسعٍ ما مل تثبت عىل ثقلٍ راس ٍ
كل الطاعات املرتبطة
خ تبنى عليه ُّ
أصل
ٌ
املك ِّمل للتوحيد والنبوة-
عقدي راس ٌ
ٌّ

كل الترشيعات غري
مبنظومة الترشيع اإللهي ،فإذا ذهب ذلك األصل تزلزلت َّ

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ
ثابت ،قال تعاىلٰٓ ﴿ :
ٍ
املستندة إىل أصلٍ
يأيها ٱلِين ءامنوا أطِيعوا ٱلل وأطِيعوا

((( ينظر :مستدرك سفينة البحار.197 / 1 :
((( رشح أصول الكايف.229 / 8 :

َّ ُ َ
َ ۡ َ ُ ُّ ُ َ َّ
ُ
ول َوأُ ْول ۡٱلَ ۡ
ٱلر ُسول إن ُك ُ
ِنك ۡمۖ فَإن تَ َنٰ َز ۡع ُت ۡ
ٱللِ َو َّ
م
ر
م
ٱلرس
نت ۡم
ل
إ
وه
د
ر
ف
ء
ش
ف
م
ٖ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َٰ َ َ ۡ ً ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ٞ
ُ ۡ ُ َ َّ
ٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِرِۚ ذل ِك خي وأحسن تأوِيل﴾ [النساء.]59 :
تؤمِنون ب ِ

الرتميز ال�سمعي (مل�ؤذن الأعراف):

يسترشف النص القرآين صوتاً غيبيّاً مل يقع بعد ،وهو صوتٌ ينطلق من مؤذِّن
املبش أصحاب الجنة والنار يف عرصات القيامة مبضمون اللعنة
(األعراف)
ِّ
َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ َّ َ
ى أصحٰب َ
اإللهية املح َّدد (بالظاملني) ،قال تعاىل﴿ :وناد ٰٓ
ٱلنةِ أصحٰب ٱنلارِ أن

َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ّٗ َ َ ۡ َ َ ُّ َّ َ َ َ َ ُّ ُ
ك ۡم َح ّٗقاۖ قَالُوا ْ َن َع ۡم فَأَ َّذ َن ُم َؤ ّذ ُِنۢ
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد رب
ۚ
َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ ۡ َ ُ َّ َ َ َّ
ٱلظٰلِم َ
ني﴾ [األعراف.]44 :
بينهم أن لعنة ٱللِ ع
ِ

وما يلفت أنظارنا أ َّن النص القرآين منح مساح ًة حواري َة (اختياريةً) يف أحد
مشاهد اآلخرة لفئتني اختلفت من حيث الرؤية واألفكار يف عامل الدنيا ،فال يخفى
ٍ
بأصوات مسموع ٍة ،وكان
عم تضمران من عقائ َد
تعبان ّ
أن هاتني الفئتني كانتا ّ
اإلصغاء لهذه األصوات اختياريّاً ،كم ظهر ذلك واضحاً يف محاورة النبي نوح
ََ
ۡ ُ
 Qلقومه ،قال تعاىل﴿ :قَ َال َر ّب إ ّن َد َع ۡو ُ
ل ٗل َو َن َه ٗ
ت قَ ۡو ِم َ ۡ
ارا  ٥فل ۡم يَ ِزده ۡم
ِ ِِ

ّ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ٰ َ ُ ۡ ٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ْ
ُ َ ٓ ٓ َّ َ ٗ
ِإَون كما دعوتهم لِ غفِر لهم جعلوا أصبِعهم ِف ءاذان ِ ِهم وٱستغشوا
دعءِي إِل ف ِرارا ِ ٦
َ َ ُ ۡ َ َ َ ُّ ْ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ۡ ۡ
ٱستِك َب ٗارا﴾ [نوح ،]7 - 5 :فمن الواضح أ َّن االستكبار
ثِيابهم وأصوا وٱستكبوا

ويخص
((( ورد يف أصول الكايف أ َّن املؤذن أمري املؤمنني Qيؤذن بني الفريقني التابعني له والظاملني له،
ّ
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ح Qال يصغون إىل صوت الحق ،ما دفعهم ذلك إىل إغالق
جعل قوم نو ٍ
أسامعهم بإرادتهم الضالة ،وهذه الحرية يف اإلصغاء من خصائص عامل الدنيا
القائم عىل االختيار يف قبول رأي اآلخر.
بيد أ َّن االختيار يُسلب يف مشاهد الحساب ،كام أكَّد ذلك مشهد (األعراف)،
إذ فوجئ الفريقان (أصحاب الجنة والنار) مبفارق ٍة سمعي ٍة قاطعت حوارهام
املسموع ،وذلك حينام انطلق صوت (مؤذن األعراف) ليعلن مصري الفئتني ،وقد
أكَّدت النصوص الروائية أ َّن مؤذن األعراف هو أمري املؤمنني Qإذ يؤذن أذاناً
(((
الخالئق كلها.
يُسمع
َ
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ولعل هذه الرسالة الصوتية (الغيبية) هي بيان حال الفريقني يف ذلك املوطن
َّ

املهول ،فقد أورد أرباب التفسري أ َّن املراد من ((اإلعالم بلعنة الله تعاىل لهم،

زياد ًة لرسور أصحاب الجنة وحزن أصحاب النار))((( ،فاألذان -ههنا -إشارة سمعية
ٍ
لحظات مستقبلي ٍة رهيب ٍة
تسترشف انفعاالً داخل ّياً انتاب أعامق النفس اإلنسانية يف
غريِ محسوس ٍة.

الرتميز ال�سمعي (للكتاب الناطق):

َ َ
ومن اإليحاء السمعي ما جاء يف اإلسناد املجازي الوارد يف قوله تعاىل ﴿ :هٰذا
ۡ َ ّ َّ ُ َّ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ َ ُ ََ ُ
ق إِنا كنا نستنسِخ ما ك
نت ۡم ت ۡع َملون﴾ [الجاثية ،]29 :يتمثَّل
كِتٰ ُبنا ين ِطق عل ۡيكم بِٱل ِ ۚ

املجاز العقيل الوارد يف النص يف إسناد الفعل (ينطق) إىل (الكتاب) ،والحال

أ َّن النطق من لوازم الصوت املسموع ،والظاهر من النص أ َّن الكتاب مثَّل وسيلة
إلظهار النطق ،وإسناد النطق إليه ((مجاز عقيل وإنَّ ا تنطق مبا يف الكتاب مالئكة
الحساب))((( ،ويحتمل أن يكون الناطق من أُثبت عمله يف صحيفة األعامل،

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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الظاملني باللعن والبعد عن الرحمة ،وينادي التابعني بالسالم والبشارة بالدخول إىل الجنة ،ومام يدل عىل
ذلك ما رواه عيل بن إبراهيم عن أيب الحسن Qقال :املؤذن أمري املؤمنني Qيؤذن أذاناً يُسمع
الخالئق كلها ،والدليل عىل ذلك قوله تعاىل :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ فقال أمري املؤمنني :Qكنت أنا األذان
يف الناس ،ونقل صاحب امليزان ما ورد يف الكايف ،وتفسري القمي ،بإسنادهام عن محمد بن الفضيل عن
أيب الحسن الرضا Qيف قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ قال :املؤذن أمري املؤمننيQ
يل ،Qويف املعاين ،وورد
ورواه العيايش ،وقد ورد يف روضة الواعظني عن الباقر Qقال :املؤذن ع ٌّ
عن جابر الجعفي عن أيب جعفر الباقر Qقال :خطب أمري املؤمنني Qبالكوفة وبلغه أ َّن معاوية
يسبه ويعيبه ويقتل أصحابه ،ومام جاء يف الخطبة :وأنا املؤذن يف الدنيا واآلخرة قال الله عز وجل :ﭽ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ أنا ذلك املؤذن ،وقال :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ أنا ذلك األذان ،أي أنا املؤذن بذلك
األذان بقرينة صدر الكالم ويشري Qإىل قصة آيات الرباءة ،وجاء يف املجمع ما رواه الحاكم الحسكاين
يل Qأنَّه قال :أنا ذلك املؤذن ،وبإسناده عن ابن عباس أنه قال:
بإسناده عن محمد بن الحنفية عن ع ٍّ
يل Qيف كتاب الله أسامء ال يعرفها الناس قوله :فأذن مؤذ ٌن بينهم ،يقول :أال لعنة الله عىل الذين
لع ٍّ
كذبوا بواليتي واستخفوا بحقي .ينظر :رشح أصول الكايف ،95 /7 :ومستدرك سفينة البحار ،97 /1 :ومسند
اإلمام الرضا ،Q: 2/ 48وتفسري القمي ،231 /1 :وامليزان يف تفسري القرآن.144 – 142 /8 :
((( روح املعاين.362 / 4 :
((( التحرير والتنوير.383 / 25 :

َ
َ ُ َّ َ ٰ َ ۡ
ۡ
ُۡ
َۡ
ُ
َ
نسن أل َز ۡم َنٰ ُه َ ٰٓ
طئ ِ َرهُۥ ِف ع ُنقِهِۖۦ َون ِر ُج ُلۥ يَ ۡو َم ٱلقِ َيٰ َمةِ كِتٰ ٗبا يَلقى ٰ ُه
قال تعاىلۡ ﴿ :وك إ ِ ٍ
ۡ
َ ُ
ۡ َ ََٰ َ َ َ ٰ َۡ َ َ ۡ َ َ َۡ َ
ك َحس ٗ
نش ً
ِيبا﴾ [اإلرساء.]14-13 :
ورا  13ٱقرأ كِتبك كف بِنفسِك ٱلوم علي
م

وما يبدو من هذا الرتميز الصويت أ َّن (الناطق الحقيقي) مل يكن ذَا شأنٍ
عادي
ٍّ
وقد يفوق املالئكة ،وهو ميثِّل دور الشاهد الحق القريب من الخالق والخلق يف
يوم الجزاء ،وهو النبي األعظم Pواألمئة األطهار ،Rوما يؤكِّد هذا التأويل

مجيء بعض األخبار الواردة يف بيان مفهوم النطق الوارد يف النص ،فعن أيب

بصري قال :قلت أليب عبد الله :Qقوله تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ قال(( :إ َّن
الكتاب ال ينطق ولكن مح ّم ًدا وأهل بيته هم الناطقون بالكتاب))((( ،وكذلك أثبت

السياق إشار ًة واضح ًة توحي إىل قدسية النطق ،إذ جيء بضمري العظمة (نا) مضافاً
ُ
للكتاب ،وذلك لتفخيم شأن الكتاب((( ،وهذا ما يوحي بعظمة الناطق.

وال ريب أ َّن هذه املرتبة العظيمة التي ُمنحت األمئة األطهار Rحق
الشهادة يف الحياة اآلخرة أعطت أحقيَّة االستخالف يف الحياة الدنيا ،ذلك أنَّهم

 Rميثلون صوت القرآن الناطق.

الخاتمة

فالتعبري الرمزي (السمعي) القرآين جاء يتناسب مع طبيعة قدرات املخاطب
ووعيه ،فهو بعي ٌد عن اإليهام املستعيص عىل الفهم ،ويُنتزع -عاد ًة  -من األساليب

البالغية والفنية كـ(املجاز والكناية واالستعارة والتشبيه) ،وقد تجلّت مظاهر
ٍ
سياقات تعبريي ٍة مختلف ٍة يعتمد بعضها عىل (اإليحاء السمعي)،
(اإلمامة) يف
فرتسيخ هذا األصل (اإلمامة) يُع ُّد من املفاهيم العقدية املستندة بطبيعتها إىل
((( ينظر :أصول الكايف ،696 :ومستدرك سفينة البحار.81 - 80 / 10 :
((( ينظر :روح املعاين.153 / 13 :
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أمثر البحث جمل ًة من النتائج متركزت حول (الرتميز الصويت) الذي يحمل –
شك -مس ّو ٍ
بال ٍّ
غات فكري ًة استهدفت تعميق رؤي ٍة خاص ٍة لبعض املقاصد القرآنية،
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ٍ
أسس غيبي ٍة ،وهو مرتب ٌ
مل
ط بفكرة الجزاء والعقاب القامئة عىل العروج إىل عا ٍ
غيبي ال يدرك بالحواس ،وهذا ما يحيل املتلقي إىل توثيق العالقة بني العاملني
ٍّ
املجرد والحيس من خالل تفعيل املدركات السمعية ،الستيعاب املفاهيم غري
املدركة عن طريق (الرتميز السمعي) ،وتتقبل فكرة عامل اآلخرة.

متلا رهوج حلاص دامع .م .م ) /ةمامإلا( رهاظم يلجت
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