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ملخص: 
مازال  وبع�سها  بع�سها ظاهرة  فنية جمالية عديدة  يتميز مبيزات  الكرمي  القراآن  اإّن 
خامدا حتت لثام جهل الدار�سني؛ ومن اأهم اأبعاد اإعجازه االإعجاز ال�رضدي الق�س�سي، بحيث 
اإّنه يجاري بل يفوق كثريا من الق�س�ض املعا�رضة. فدرا�سة ال�رضد يف هذا امل�سحف ال�رضيف 
الروائي. وهي  اإعجازه  وتبيني  الفنية  القراآن  ر�سالة  اإبالغ  باإجناز وظيفة مهمة هي  يقوم 
الزاخر  االإ�سالم  ينبوع  اإىل معرفة  اأو غريهم  االأدباء  اإىل اجتاه جمع غفري من  توؤدي  غاية 
بالكنوز خفية وجلية. وهناك درا�سات خمتلفة يف ال�رضد نفذها الدار�سون يف اأق�سى اأنحاء 
العامل، ومن هوؤالء الذين �سمروا عن �سواعدهم لينالوا ق�سطًا من هذا العلم هو جوزيف مي�سال 

�رضمي يف كتابه دليل الدرا�سات االأ�سلوبية. 
فا�ستهدفت هذه املقالة اأن تدر�ض ق�سة النبي مو�سى- عليه ال�سالم- يف �سورة طه على 
اأ�سا�ض مقتح مي�سال �رضمي يف كتابه دليل الدرا�سات االأ�سلوبية؛ فهو اقتح درا�سة الن�ض 
ال�رضدي انطالقًا من املحور الذي �سماه على حد و�سفه بـ: الطبقة وهي تعني درا�سة الن�ض 
عب مقوالت ثالث هي: القرينة، والوظيفة واملبلغة. وكل من هذه املقوالت الثالث يت�سعب 
اإىل فروع، وياأخذ طرفًا من واجهة التجميل الق�س�سي. تنوي املقالة اأن ترى مدى فاعلية 
القراآن يف ن�سوج هذا البعد النظري وجتيب عن هذه االأ�سئلة: هل كل النقاط املتاأملة 
عند مي�صال �رشمي تنطبق على ما جاء يف القراآن؟ وكيف توؤثر على تو�صيع 

اإدراك املتلقي يف فهم الن�س؟ ثم اهتمت مبا ي�سمى باالأبعاد ال�رضد الوجدانية. 
ا�ستنتجت هذه املقالة باأن ما ورد يف مقتح مي�سال �رضمي من االأبعاد املختلفة اأدى 
اإىل تكثيف داللية ق�سة مو�سى وتبيني تنا�سقها الدالل. فالقرينة �ساعدت على ا�ستك�ساف 
البوؤر املركزية يف الق�سة ثم اإبراز االإبداع الفني يف ت�سوير االأحداث؛ والوظيفة ك�سفت عن 
ثم  الق�ض؛  �سريورة  يف  احلا�سم  دورها  ومدى  الت�سجيعية  ال�سغرية  املعقدة  الكتل  �ساقي 
املبلغة وهي مكعب الف�ساء الق�س�سي البارز يف االأمكنة واالأ�سياء واحلركات ر�سمت الطق�ض 
تارة  يبطئ  النف�سي  والزمن  اآنذاك.  عليه ال�سالم-  مو�سى-  النبّي  يعي�سه  كان  الذي  البيئي 

وي�رضع تارة اأخرى، وهو اأدى اإىل ك�سف ماهية ال�سخ�سيات البعيدة. 
الكلمات الرئي�صة: التحليل ال�رضدي، ق�سة النبي مو�سى عليه ال�سالم، الف�ساء الن�سي، 

اأبعاد ال�رضد الوجدانية. 
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Stylistic Analysis of Narratology in Quoran
 (A comparative study of Taha soreh) 

Abstarct:

The Holy Quran is a distinguished work with lots of artistic characteristics, 
some of which are still not known to researchers and scholars. One of the 
most important miraculous aspects of Quran is the narrative form, in a way 
that is superior to even the contemporary narrative story telling techniques. 
Therefore, investigating the narrative is such a significant task for the 
researcher who would also take the responsibility of expressing the miraculous 
narrative aspect of such a holy work. This aim will lead so many literary and 
non- literary scholars to get to know this great source of knowledge. 

Quite a few studies have been carried out regarding narration, such as 
the Austrian Michael Scrim’s “A guide to stylistic investigations”. The present 
study attempts to have a closer look at the story of Mosses narrated in Quran 
on the basis of Scrim’s theories. He suggests the investigation of narrative 
text to be carried out according to the base which he calls ‘category’, that 
is through three issues, symmetry, task and amount, each of which has got 
its own sub categories that would demonstrate some aesthetic aspects of the 
story. 

The other aim the present study tries to achieve is to investigate the 
efficacy of the holy Quran in this regard, answering this question: Are the 
story elements compatible with Scrim’s scheme, and how these points would 
intensify readers understanding of the text? At the end, we have tried to 
approach the narrative aspects from psychological point of view. The results 
are: First of all various aspects mentioned in Scrim’s theory have helped 
intensify the meaning and express the harmony of the signified. Symmetry 
has caused the discovery of central action parts of the story and then 
demonstration of the new artistic way of depicting the events. Task revealed 
the triviality and difficulty of the problems their role in developing the story. 
Then the amount, which is the same as stage props, in time and place shows 
the era in which Moses lived. 
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مقدمة: 
تعد الدرا�سات ال�رضدية من اأهم الدرا�سات يف �ساحة الن�ض الق�س�سي وهي التي تطفو 
باملعاين اخلفية على �سطح الن�ض؛ والذين در�سوا يف هذا املجال مل يكن عددهم قليال، وقد 
تطرق مي�سال �رضمي يف كتابه دليل الدرا�سات االأ�سلوبية اإىل ق�سية ال�رضد واقتح منوذجًا 
يف حتليل الن�ض ال�رضدي وهو ي�ستمل على درا�سة ثالوث �رضدي خا�ض يت�سكل من: القرينة، 
توظيف  ومدى  ال�سخ�سيات،  وظهور  املعنى،  جتلية  على  ت�ساعد  كلها  و  املبلغة.  الوظيفة، 
االأزمنة واالأمكنة ثم عنى يف هذا الثالوث عناية بالغة بال�رضد الوجداين الذي لي�ض متجزاأ عن 
التاأطري الن�سي. فالقراآن الكرمي يحتوي على ق�س�ض عدة زاخرة بالفنون اجلميلة واملعاين 
الر�سينة اإال اأنها غري متبلورة. ومن النماذج العليا للق�ض القراآين ق�سة النبّي مو�سى- عليه 
ال�سالم- وال�سيما تلك التي احتوت على مراحل حياته الثالث: والدته، حياته قبل الر�سالة، 

حياته بعد الر�سالة، وهي تلك التي وردت يف �سورة طه. 
امليزة التي يتميز بها هذا البحث هي اأنه قام بدرا�سة �رضدية يف اإحدي ق�س�ض القراآن 
مطبقة اإحدى االآراء احلديثة عليها كي يرفع بالن�ض ال�رضيف اأمام الذين يزعمون باأن الدين 
مبعزل عن النتاجات االأدبية والنقدية احلديثة. اإ�سافة اإىل ذلك، التحم�ض يف جوانب الق�ض 
القراآين يجعل جانبه االإعجازي ي�رضق ويتالأالأ اأكرث فاأكرث. فا�ستهدفت هذه املقالة معاجلة 
ق�سية التحليل ال�رضدي معاجلة وظيفية متبنية ما اقتحه مي�سال �رضمي بتطبيق الق�سايا 
ال�رضدية على ق�سة النبّي مو�سى يف �سورة طه، واأرادت اأن تبني مدى تاأثري هذه القراءة على 

جتليات االإعجاز القراآين ون�سوج املحكي يف امل�سحف ال�رضيف. 
وجهت  ما  ومنها  النظري،  باجلانب  اهتمت  ما  منها  درا�سات،  الدرا�سة  هذه  �سبقت 

اهتمامها نحو اجلانب التطبيقي. 
الكتب يف اجلانب النظري نحو: 

اأ�س�سها  - املقالة  هذه  اتخذت  )1987م( ملي�سال �رضمي،  االأ�سلوبية،  الدرا�سات  دليل 
النظرية منه. 

بنية الن�ض الروائي درا�سة، )2010م( خلليل ابراهيم، يحتوي هذا الكتاب على اآراء  -
�رضدية وقد اأتى املوؤلف بنماذج اأثناء درا�سته. 
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الكتب يف اجلانب التطبيقي نحو: 
اأحمد، يحتوي على  - اإبراهيم ن�رضاهلل، )2005م( ملر�سد  البنية والدالة يف روايات 

درا�سات �رضدية على ق�سم من روايات ابراهيم ن�رضاهلل. 
عقائدية  - مقارنة  وفرعون  ال�سالم  عليه  مو�سى  عن  والتوراين  القراآين  املفهوم 

)1998م( لزاهية راغب الدجاين احتوى على درا�سة معنوية لق�سة النبي مو�سى عليه ال�سالم. 
الدرا�سات التي �سبقت هذه الدرا�سة مع غفري جهدها وكثري فوائدها على ما علمنا ما 
تطرقت اإىل ال�رضد القراآين على اأ�سا�ض مقتح مي�سال �رضمي، وهي اإما اكتفت باجلانب النظري 
واإما ظلت يف اجلانب التطبيقي كما اختارت ن�سو�سا غري قراآنية اأو در�ست الق�ض القراآين 

على اأ�سا�ض مناذج اأخرى. 
وراء  ت�سعى  القراآين  االإعجاز  الإدراك  النوافذ  من  نافذة  لفتح  متوا�سعة  فهذه حماولة 
يف  متبعة  اخلطوة  هذه  تكون  اأن  اآملة  الكرمي  القراآن  يف  ال�رضدية  اجلماليات  ا�ستخراج 

الدرا�سات امل�ستقبلة. 

السرد: 

ال�رشد لغة: هو »تقدمة �سيء اإىل �سيء، تاأتي به مت�سقًا بع�سه يف اأثر بع�ض متتابعًا. 
َد احَلدْيَث ونحوه َي�رُضده �رضداً اإذا كان جّيد ال�سياق له، ويف �سفة كالمه �سلى اهلل عليه  �رَضَ
َد القراآن: تابع قراءته  واآله و�سلم: مل يكن َي�رُضد احلديث �رضداً اأي يتابعه وي�ستعجل فيه و�رَضَ

يف حذر منه«. )1( 
ال�رشديات ا�صطاحاً: 

»ال�رضديات ا�سطالحًا فرع معريف يحلل مكنونات وميكانيزمات املحكي. ولكل حمكي 
مو�سوع اإنه يجب اأن يحكى عن �سيء ما هذا املو�سوع هو احلكاية. هذه االأخرية يجب اأن 
تنتقل اإىل )املتلقي( بوا�سطة فعل �رضدي هو ال�رضد. فال�رضد واحلكي مكونان �رضوريان لكل 
حمكي. لي�ض هذا هو التعريف الناجز الوحيد لل�رضد. فهناك تعاريف ت�ساوي عدد االأعمال 
امل�ستغلة يف اإطار ال�رضديات ولكل تعريف كفاءته اخلا�سة با�ستمال اأغلبية املحموالت التي 
يف�سي اإليها ال�سغل النظري يف ال�رضديات. ال تختلف هذه التعاريف فيما بينها اختالفات 
بينة اأو عميقة« )2( اإاّل اأنها حتتوي على معايري خا�سة يتميز بطابعها الروائي وهند�ستها 
الهيكلية اخلا�سة. ونقطة انطالق كل درا�سة �رضدية هي درا�سة عنا�رض ن�ض متتابع متوا�سل 

يعك�ض مفهومًا واحداً اأثر جتلية ا�ستهدافه ومق�سديته. 
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أنواع السرد: 
هناك تق�سيمات عدة يف التعريفات ال�رضدية ح�سب غائية الدار�ض؛ وعلى رغم الت�سابكات 
التق�سيمات  الناجمة عن اختالطها وامتزاجها. فاإننا نذكر هذه  املوجودة فيها، واالأخطاء 
املعلومات  من  للمزيد  )ا�ستزادة  الرئي�ض  مو�سوعنا  عن  واالبتعاد  اال�ستطراد  من  اجتنابا 
ب�ساأن ال�رضد وما يتعلق به راجع: جتليات ال�رضد يف الق�سيدة اجلاهلية؛ جماليات ال�رضديات 
التاثية؛ املقامات، ال�رضد واالأن�ساق الثقافية؛ ال�رضد العربي القدمي؛ ال�رضدية العربية بحث 

يف البنية ال�رضدية للموروث العربي احلكائي؛ البنيات احلكائية يف ال�سرية ال�سعبية و...( . 
وال�رشد على اأ�صا�س الهيكلية ينق�صم اإىل اأق�صاٍم اأربعة: 

ال�رشد الت�صميني: املق�سود به ت�سمن احلكاية على مقاطع كالمية ق�سرية تخرج . 1
عن اإطار الق�سة االأ�سلية وتو�سح طرفًا من اأطرافها، وفيها خيط ات�سال دقيق مع احلكاية 
الرئي�سة املتاأطرة؛ والغاية من هذا النوع من ال�رضد هو: بلوغ غايات دينية، واإعطاء دالالت 

اجتماعية وخلقية، واأخرياً االإبداع يف البناء الفني للحكاية. 
ال�رشد الرتاكمي: هو تركيب حكاية واحدة من طبقات عدة اأو من تراكم االأحداث . 2

اعتماداً على بع�ض اأو كل عنا�رض احلكاية مثل دخول// خروج �سخ�سية اأو اأكرث يف امل�سهد 
احلدثي للحكاية اأو تقدم تراجع الزمن يف احلكاية اأو تغري تطور احلادث فيها، والتاكمي 
ميكن اأن يلج داخل التاكم الت�سمينى املوجود خارج ال�سياق؛ والهدف من االإتيان به تر�سيم 
االأحداث  تع�سيد  وراء  املتوارية  التواترات  يف  املتلقي  انغما�ض  وت�سديد  احلكي،  دينامية 

وتواليها، وغاية االإبداع يف البناء الفني للحكاية. 
ال�رشد العنقودي: املق�سود به توزيع االأحداث على جماميع ترتبط كلها يف مركز . 3

واحد ت�سبه العنقود املوحد يف الغ�سن، وهو يوؤثر على ان�سجام الفكرة لدى املخاطب وعدم 
تبعرثها. 

الوارد يف احلكاية وهو يعني . 4 االرتباط  الذي ميثل  هو  العنقودي:  ال�صبه  ال�رشد 
وجود حدث مركزى يت�سظى اإىل �سظيتني اأو ثالث دون اأن يكون اأكرث من ذلك واإاّل يتحول اإىل 

ارتباط عنقودي تام. )3( 
بعد التعرف اإىل اأنواع ال�رضد ومعانيه يلزم اتخاذ اجتاه واحد للتم�سك به يف التحليل، 
وقد اأخذت هذه املقالة اأ�س�سها النظرية من الق�سم االأول يف كتاب دليل الدرا�سات االأ�سلوبية 
جلوزيف مي�سال �رضمي الذي اقتح يف ب�سع اأ�س�سه النظرية درا�سة الن�ض درا�سة �رضدية على 
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اأ�سا�ض ما ي�سمى الطبقة، كما تطرق اإىل درا�سة الن�ض انطالقا من مبداأ اأبعاد ال�رضد الوجدانية 
حيث يقول: »ال�سخ�سيات و )ما لديها من م�سكالت( ما هي اإال و�سائط تغذي التوتر العاطفي 

الذي ي�سل الكاتب بالقارئ يف اإطار زمن وجداين« )4( . 
الطبقة: هي درا�سة الن�ض عب ثالث مقوالت هي: القرينة والوظيفة واملبلغة. أ. 

االأ�سياء  - اإىل و�سف  [ تهدف   ...[ القرائن  اإن  القول  املنظرون على  »يتفق  القرينة: 
واإىل حتديد هوية االأبطال. فالقرينة اإذن تو�سح طباع االأ�سخا�ض ونف�سيتهم وهي ال تنبئ 
ال�سكلية با�ستخدام فعل  الناحية  باأي حدث معني بل ت�سف جّو �سري االأحداث، وتتميز من 
»الكون« وبكلمة، فاإنها حتيل اإىل مفهوم �سكوين �رضوري لفهم معنى الق�سة العام. والقرائن 

هي ما مييز الق�س�ض النف�ساين والعاطفي واالأفكار العامة واخلواطر« )5( . 
الروائية، وهي ال تتعني  االأنظمة  الو�سفية يف  الوحدات  تتميز بتحجيم  العينة  وهذه 
ال�سحنات  التي متيز دائرة خا�سة من  الوحدات  النحوي املعهود، بل ت�سع كل  الو�سف  يف 
اإ ذ دونها ال  ال�رضدي؛  الن�ض  التوزيعية يف  العنا�رض  اأكرث  اأن تكون من  الداللية، وال عجب 

يتمكن من اإجناز الوظيفة االإبالغية ب�سكل متكامل. 
الوظيفة: »تقوم الوظائف على االأفعال واالأعمال، ... وهي تتم على ثالث مراحل:  -

االفتا�سية،  هذه  يج�سد  وحتقيق  طارئ،  حادث  اأو  ما  ت�رضف  اإمكانية  منها  تطل  نافذة 
وخامتة ي�ساب فيها الهدف« ونقول بكالم جمازي اإن نواة كل وظيفة هي ما يتيح لها بذر 
عن�رض ما يف ال�رضد الق�س�سي ين�سج الحقًا« )6( . يف الواقع هي انفعاالت �سغرية تنجزها 
يف  وهي  متغرية،  اأو  ثابتة  اأو  حيوانية،  اأو  جامدة  اأو  اإن�سانية  كانت:  مهما  ال�سخ�سيات 
الواقع حركية تامة وتاأ�سري اإىل انفتاح عقد �سغرية عب ثالث مراحل: توطئة اجلو وتقدمة 
النطاق الهند�سي خالل انت�سارية الف�ساء لل�سخ�سية، الذروة اأي العقدة وهي اأ�سعب مرحلة 
اأو ال�سخ�سية مكابد كثرية فيها، واأخرياً مرحلة حل العقدة وهي  يف الوظيفة يعاين البطل 
جو انفتاحي ي�رضح البطل فيها وميرح، وال هو مباأزق وال هو يف حرج. وكل ما يكون يف 
الوظائف اأنها ثالوث توظيفي ال ميكث اإاّل ب�سع دقائق وهو ي�ساعد يف كثري من االأحيان على 

التعرف بال�سخ�سية وخروجها عن ال�سبابية. 
واالأ�سياء  - باالأماكن  تهتم  وهي  ومكانه  »الفعل«  زمان  املبلغة  »حتدد  املبلغة: 

واحلركات. بيد اأن و�سع احلركات ملتب�ٌض. فاإذا كانت من القرائن الأنها حتدد �سفات االأبطال 
فهي تتتاىل يف املكان، وترتبط فيه باالأ�سياء، ومن هنا احلاجة اإىل اعتبارها من وحدات 

املبلغة« )7( . 
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فاملكان باأنواعه يقع يف دائرة هذه اال�صرتاتيجية وهو ينق�صم اإىل ثاثة اأق�صام 
يف راأي غالب هل�صا. 

اإىل . 1 اأقرب  هو  بل  حقيقي،  بوجود  يتمتع  ال  الذي  املكان  وهو  املجازي  املكان 
االفتا�ض، وهو جمرد تقع اأو تدور فيه احلوادث مثل خ�سبة م�رضح يتحرك فوقها املمثلون. 

املوؤلف . 2 و�سف  خالل  من  الرواية  يف  يظهر  الذي  املكان  وهو  الهند�سي  املكان 
لالأمكنة التي جتري فيها احلكاية وا�ستق�ساء التفا�سيل دون اأن يكون لها دوٌر يف جدلية 

عنا�رض العمل الروائي االأخرى. 
مكان العي�ض )املكان االأليف( وهو الذي ي�ستطيع اأن يثري لدى القارئ ذاكرة مكانه . 3

هو، فهو مكان عا�ض الروائي فيه ثم انتقل منه ليعي�ض فيه بخياله بعد اأن ابتعد عنه« )8( . 
يبدو اأن للمكان الهند�سي كبري دور يف الن�ض ال�رضدي. وهناك تقا�سيم اأخرى تتداخل 

يف كل هذه التق�سيمات الثالث مثل تق�سيم املكان اإىل حمدود وغري حمدود )9( . 
االأ�صياء: وهي تتكون من مادتني: ال�سخ�سيات واجلمادات، والقرائن الو�سفية فيها  -

ال�سخ�سيات ويح�رض  يقدم  الذي  والو�سف  وبلورتها.  لالأ�سياء  تثمرنتاجًا معرفيًا  التي  هي 
اأي الو�سف مبا هو  اإىل ق�سمني: االأول الو�سف الباين  وجهها يف الواجهة الروائية ينق�سم 

خارج حكائي والو�سف اجلواين مبا هو و�سف داخل حكائي. 
احلركات: وهي تتجلي اأكرث ما يكون يف االأفعال النحوية، وزمن حدوثها ومكانها،  -

وهي من العنا�رض املزجية التي تتناأثر يف اأح�ساء املكنونات الروائية االأخرى من االأمكنة 
واالأ�سياء وغريها. واأنها تتميز بال�سمولية، فكل حركة من اأي منطلق انطلقت تعتب عن�رضاً 

حركيًا. 

أبعاد السرد الوجدانية: 
وال�سلبي )بني  االإيجابي  للنزاع بني  اإن االختزال امل�سطنع  الوجدانية:  االنفعاالت   ...
احلياة واملوت، بني الدونية والفوقانية( بالهبوط اإىل ال�سلبي اأو ال�سعود اإىل االإيجابي هو 
الوجدانية خم�سة: االنفعال املاأ�ساوي،  الوجدانية. وهذه االنفعاالت  اأ�سا�ض االنفعاالت  يف 

وال�سحري، والعراكي، وال�سهواين والهزل. 
للنزاع بني احلياة واملوت...، وهو . 1 اختزال هابط  يقوم على  املاأ�صاوي:  االنفعال 

اإر�ساء  ويوفر  والغري،  االأنا  وبني  واملوت  احلياة  بني  االأ�سا�سي  للنزاع  حد  بو�سع  يوهم 
�سعوريًا عاطفيًا ي�سغله احلد�ض التجاربي غالبًا ومراراً. 
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االنفعال ال�صحري: يقوم االنفعال ال�سحري على اختزال �ساعد للنزاع بني املوت . 2
واحلياة...، وهو ينتج عن ال�سعور باأن م�سافة �سا�سعة قد قطعت بطريقة غام�سة بف�سل تدخل 
وظاهرات  واملعجزة  والعرافة  اخلواطر  لتناقل  بالن�سبة  احلال  هي  كما  الب�رض،  قدرة  يفوق 

التنجيم اخلارقة، ويتجلى خا�سة يف امليثات واالأديان. 
واملوت... . 3 احلياة  بني  للنزاع  االختزاالت  من  �سل�سلة  ي�سكل  العراكي:  االنفعال 

يلخ�ض كل عراك اجتماعي يقوم على االقتاب من الهزمية واملوت والف�سل مرات عديدة. 
االنفعال ال�صهواين: يقوم االنفعال ال�سهواين على االختزال امل�سطنع للتباعد بني . 4

ج�سدين اثنني اأو اأكرث. 
االنفعال الهزل: هو اختزال م�سطنع لتناق�ض منطقي )10( . . 5

التمف�صات ال�رشدية لق�صة النبي مو�صى يف �صورة طه: 
الوحدة االأوىل: ابتداأت بخامتة حياة مو�سى العادية وظهور حياة غري عادية هي  -

حادثة النهو�ض بالر�سالة )االآية: 10( . 
تفّتح بواكري احلياة اجلديدة، وتوجيه فاعليتها وهند�ستها غري  - الثانية:  الوحدة 

املعهودة )االآية: 16-11( . 
الوحدة الثالثة: ا�ستئنا�ض مو�سى بغريالعادية التي انبثقت من االآالت العادية اأي  -

الع�سا واليد داللة على االإعجاز 
 )االآية: 23-17( . 

الغيبي  - التدعيم  واإعالن  ال�سماوي  الطلب  عب  الر�سالة  متظهر  الرابعة:  الوحدة 
)االآية: 24( . 

واإف�ساح  - ال�سدر  ان�رضاح  الرب هي:  بغية عبادة  املعونة  طلب  اخلام�صة:  الوحدة 
الل�سان من جهة واتخاذ االأخ وزيراً من جهة اأخرى )االآية: 35-25( . 

الوحدة ال�صاد�صة: قبول الطلب وت�رضيح االمتنان االإلهي عب االإحالة اإىل ق�سيتني  -
هما: والدة مو�سى وجندته من فرعون وطغيانه اأواًل وقتل مو�سى نف�سًا وا�ستخال�سه ب�سكل 

معجز من الق�سا�ض واملوت ثانيًا )االآية: 40-36( . 
الوحدة ال�صابعة: التاأكيد على املطلوب وتبيني الر�سالة اأكرث من ذي قبل )االآية:  -

 .  )44-41



188

د. آفرين زارع
أ. ناديا دادپور دراسة سردية تطبيقية علی قصة النبي موسى -عليه السالم- في سورة طه

الر�سالة  - واإبالغ  اخل�سم  مواجهة  يف  واملهابة  اخلوف  اإبراز  الثامنة:  الوحدة 
)االآية: 44( . 

الوحدة التا�صعة: ال�سكينة وتف�سيل الر�سالة )االآية: 48-45( .  -
العن�رض  - عب  ومواجهته  الفرعوين  ال�رضح  اإىل  امل�سهد  تغيري  العا�رشة:  الوحدة 

احلواري الق�س�سي )االآية: 57-49( . 
الوحدة احلادية ع�رشة: متظهر امل�رضح اجلدل بني ال�سخ�سية الكافرة )فرعون(  -

وال�سخ�سية اإاللهية )مو�سى( )االآية: 69-58( . 
الوحدة الثانية ع�رشة: فوز احلق وانهزام الباطل اأثر ا�ست�سالم ال�سحرة )االآية: 70(  -

 .
اإىل  - املوجه  فرعون  قبل  من  التعجبي  العتابي  احلوار  ع�رشة:  الثالثة  الوحدة 

االإميان  لفوائد  والتنبه  ال�سحرة  بواطن  يف  املتواري  االإميان  عن  الغبار  ونف�ض  ال�سحرة، 
)االآية: 76-71( . 

اإعجازي،  - بطابع  املتميزين  واأ�سحابه  مو�سى  جندة  ع�رشة:  الرابعة  الوحدة 
الرب وبف�سل منه  النقم برحمة من  النعم واالبتعاد عن  وهالك فرعون وجنوده، وتذكري 

 . )االآية: 82-77( 
تغيري امل�رضح الق�س�سي وا�ستعجال مو�سى ثم افتنان  - الوحدة اخلام�صة ع�رشة: 

قومه من بعده وف�سلهم )االآية: 85-83( . 
رجوع مو�سى اإىل قومه، ورد فعله قبال غواية النا�ض  - ال�صاد�صة ع�رشة:  الوحدة 

و�ساللهم مبا فعل ال�سامري بت�سجيع النا�ض اإىل عبادة العجل الذي �سنعه، وحوار مو�سى 
مع هارون )االآية: 94-86( . 

الوحدة ال�صابعة ع�رشة: ف�سل ال�سامري يف خطته وبيان عاقبته ال�سيئة وعقوبته  -
ملا فعل )االآية: 98-95( . 

التاأمل يف هذه التمف�سالت ال�رضدية ير�سدنا اإىل وجود �رضد تراكمي يف م�سار املحكى. 
»و الذي ي�سمر عيونه يف االإطار الق�س�سي املوجود يف هذه الرواية ال يلبث اأن يرى االأحداث 
تع�سد بع�سها بع�سًا والق�سة تنبت يف الق�سة االأخرى يف توحيد غائي ومل تخ�سع االأحداث 
لت�سل�سلها الزمني بل قّطعها وفقًا ل�سياقها النف�سي بحيث بداأ بحادثة البحث عن النار وهي 

اآخر حياته قبل النبوة ثم الرجوع اإىل حادثة اإلقائه يف اليّم وهي اأول حياته... «. )11( 
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ال�سور حول  اأن االأحاديث والق�س�ض املوجودة يف �سائر  ال�سورة )طه(  وما مييز هذه 
النبي مو�سى- عليه ال�سالم- اإمنا تتطرق اإىل �رضيحتني من حياته زمن الر�سالة وما بعدها، 
فجاءت ق�سة هذا النبي يف مقاطع ولوحات متفرقة ويف �سور عديدة يكمل بع�سها بع�سا 
ال�سور لكن هذه ال�سورة قامت لتك�سف عن اجلوانب الغافية من  ليكتمل امل�سهد بكامله يف 
حياة النبي مو�سى التي ال تقل اأهمية عن ال�رضيحتني ال�سابقتني وهي زمن ما قبل الر�سالة 
وما رافقه من االأحداث، وهي تتلخ�ض يف حادثتني هما: اإلقاء مو�سى يف التابوت بيد اأمه 
تاأملية تف�سيلية، هما:  اآخرين من دون درا�سة  النار حثيثًا، مع اختطاف حادثني  وتطلبه 
اأ�رضار فنية  اإقامته يف مدين. وكل االأجزاء املتقطعة تنطوي على  االأعداء ثم  اأحد من  قتله 
جديرة ال يغور يف كنهها اإاّل ذو الب�سرية احلديدة، ومن هنا تاأتي اأهمية حتليل ق�سة النبي 

مو�سى كق�سة �رضدية. 
الطبقه يف ق�صة مو�صى- عليه ال�صام- : . 1

وهي تت�صكل من ثاث مقوالت: القرينة والوظيفة واملبلغة. 
القرينة: وهي يف الواقع الوا�سع الو�سفي التي تتميز بها الق�سة، وهي توؤدي يف أ. 

وقعت هي يف  العادية املعهودة؛  اإبداع �سورة جديدة منزاحة عن  اإىل  االأحيان  كثري من 
ق�صة مو�صى يف واحد وع�رشين مو�صعاً كمايلى: 

ِجُد  - اأَ ْو  اأَ ِمْنَها  اآِتْيُكْم  َلَعلِّي  َناَراً  اآَن�ْصُت  اإِينِّ  اْمُكُثوا  اِلأَْهِلِه  َفَقاَل  َناَراً  َراأي  {اإِْذ 
اِر ُهًدى} )طه/ 10(  َعَلى النَّ

ثنائية.  ههنا  فهي  النار،  غائية  هو  االآية  هذه  عليه  ركزت  الذي  الو�سفي  املو�سع 
فاملق�سد الذي ق�سده مو�سى عليه ال�سالم هي النار فاإما هو ي�ستخدمها نوراً ليجد به طريقا 
م�ستقيما بعد التيه وال�سالل وهو وجه مادي، واإما اأن تكون النار وا�سطة للهداية التي ترمز 
اإىل العدول عن املادة اإىل الهداية املعنوية وكاأنه متهيد ملا يحدث يف امل�ستقبل، والو�سف 
اأنه كان تائهًا للطريق«  اآنذاك »يعني  اإىل حالة مو�سى  النار موؤ�رض رمزي  اأطلق على  الذي 
)12( فامل�ستنبط من النار يف اإ�ساءته يدل داللة مادية كما يدل داللة معنوية، وهذا التج�سيد 

الثنائي تغوير يف هند�سة الق�سة. 
َك ِباْلَواِد املَقدَّ�ِس ُطَوى...} )طه/ 12(  - {اإنَّ

الو�سف املوجود يف هذه االآية يرنو اإىل الك�سف عن داللة املكان وانتزاعه عن العادية 
وانت�سابه اإىل املكان اخلارق املقد�ض. وهنا تتجلى اأهمية املكان اإذ اختري مو�سى واُ�سطفي 
من بني اأبناء ع�رضه وحيداً يف هذه النقطة، فهو اإذن يف احل�رضة ال�سماوية يف واد مقد�ض 
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اأو  االختيار  خب  ياأتيه  احلا�سمة  النقطة  هذه  ويف  نعليه،  يخلع  اأن  وعليه  »طوى«  ا�سمه 
اال�سطفاء له بالنبوة كما ورد يف قوله تعاىل: {و اأنا اخرتتك فا�صتمع ملا يوحى... } 

)طه/ 13( )13( . والو�سف ههنا قّدم �سحنة جديدة من الداللية. 
َماآِرُب  - ِفيَها  وِلَ  َغَنمي  َعَلى  ِبَها  واأَُه�سُّ  َعَلْيَها  اأُ  اأََتَوكَّ َع�َصاَى  ِهَي  {َقاَل 

اأُْخَرى} )طه/ 18( 
الو�سف يف هذه الوحدة جاء لتبيني فاعلية ال�سيء وعاديته وهذا ال�سيء هو: »الع�سا«، 
وهي تعد اإحدى العنا�رض البيئية املهمة تت�سم ب�سفات فنية خارقة وبدقائق داللية مهمة، 
وهذا  الغنم  �ساحب  هو  واأي�سًا  الع�سا،  على  االتكاء  من  يتبني  وذلك  الرحلة  طول  منها: 
يف  حتققت  الرحلة  اأن  ثم  ا�ستمرار،  ذات  طويلة  رحلة  عب  م�سداقية  تت�سكل  اال�سطحاب 
ال�سحاري والغابات ال�سحراوية؛ اإىل هنا الع�سا بيد مو�سى وهي ال تزال عادية لكن تغري 
االأمر فا�سطبغت ب�سبغة اإعجازية بعد ما األقاها مو�سى باأمر اهلل �سبحانه وتعاىل واأ�سبحت 
اأّن ر�سم الع�سا قد اقتن بنمطني من الر�سم: اأحدهما ر�سمها  حية ت�سعى »و قد واكب ذلك 
ويحارب  الغنم  على  بها  ويه�ض  عليها  يتوكاأ  ع�سًا  جمّرد  كونها  حيث  من  ماألوف  مبلمح 
بها ال�سباع... اإىل اآخره، واالآخر ر�سمها مبلمح معجز من حيث اأ�سلها: اآ�ض اجلنة ومن حيث 
م�سدرها توارثها االأنبياء بيد اأن هذا امللمح املعجز مل ير�سمها الن�ض بل تكلف الن�سو�ض 

املف�رضة بتو�سيحه« )14( .  
{َفاإَذا ِهَي َحَيٌة َت�ْصَعى}: )طه/ 20(  -

 يجزاأ هذا املقطع الو�سفي الأهميته يف م�سار الق�سة وم�سري ال�سخ�سيات، وهي حتجيم 
للطابع االإعجازي ومنّوه. »و وقعت اخلارقة التي تقع يف كل حلظة ولكن النا�ض ال ينتبهون 
اأو اجلامدة  امليتة  الذرات  ت�سعى وكم من ماليني  فاإذا احلية  اإليها، ووقعت معجزة احلياة 
كالع�سا تتحول يف كل حلظة اإىل خلية حية... ومعجزة احلياة التي تدب يف كل حلظة فهي 
اأو  غافاًل  عليها  فيمر  ح�سه.  يف  جدتها  تفقد  االألفة  اأن  وبخا�سة  اإليها،  يلتفت  قلما  خفية 
نا�سيًا« )15( . فهذا االإعجاز هو الذروة يف تفوق مو�سى على اأقرانه واأر�سية منا�سبة وتوطئة 

بارعة للخطوة يف اإبالغ الر�سالة. 
ُمْم َيَدَك اإِىَل َجَناِحَك َتْخرُْج َبْي�َصاَء ِمْن َغرْيِ �ُصوٍء} )طه/ 22(  - {َوا�صْ

يف  انطلقت  التي  اليد  يف  البيا�ض  كيفية  تبيني  هي:  االآية  هذه  يف  ال�رضدية  الغاية 
مظهر اإعجازى ولي�ض البيا�ض مكبوتًا يف اإطار مادي فـ »تخرج بي�ساء منورة بنور الهداية 
احلقانية و�سعاع النور القد�سي من غري �سوء اأي اآفة ونق�ض ومر�ض من �سوب الوهم واخليال 
البيا�ض عن  االإبهام من كون  يزيل  فهو   )16( االأوىل«  ال�سفة  اإىل  اأخرى �سفة من�سمة  اآية 
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بر�ض اأو �سيء اآخر، ولواله ملا �سنعت هذه ال�سورة البارعة ولتغريت حركة الن�ض نحو ف�سل 
البطل. 
َناً} )طه/ 43(  - ُه َطَغى وُقواَل َلُه َقْوالً ليِّ {اإِْذَهَبا اإِىَل ِفْرَعْوَن اإِنَّ

ال�رضد يف هذه الوحدة معنوي، وهو يرتكز على نوعني: االأول: و�سف �سخ�سية فرعون 
باأنه يكون طاغيًا والثاين: و�سف الفعل الل�ساين وهو القول بالليونة، وما ي�ستنبط من هذا 
الو�سف هو اأن فرعون �سخ�سية منزاحة عن الفطرة واجلبلة امل�ستقيمة التي يخلق االإن�سان 
الغا�سبة  املنفعلة  مو�سى  �سخ�سية  اإىل  طريفًا  تنبيها  ينبه  االإر�سادي  الو�سف  ثم  عليها، 
وهذه دعوة له باطمئنان والهدوء، وطغيان فرعون يتجلى يف حماربته للتوحيد وتاأليهه 
نف�سه )17( كما يت�سح ذلك الطغيان يف بط�سه على بني ا�رضائيل. فهذا الو�سف على انح�سار 

امليزات املتوازية ال�سخ�سيات. 
َك ِب�ِصْحٍر ِمْثِله} )طه/ 58( ما اأبرزته هذه الوحدة هو ال�رضد التماثلي  - {َفَلَناأِْتينَّ

فهناك  بال�سحر.  بات�سافه  اإعجازه  وحتطيم  املعركة  يف  وفوزه  مو�سى  مقدرة  ملحو  وذلك 
معنى ثنائي يتبلور يف طياته معنيان رئي�سان هما: 

Ú  .اإن االآيات التي جاء بها مو�سى ال تكون اإاّل �سحراً عاديًا وال غري
Ú  مقدرة فرعون واأ�سحابه من ال�سحرة على االإتيان مبثله اأو مبا هو اأف�سل. هذا حتقري

ملو�سى عليه ال�سالم وجت�سم فرعوين يف ترزيح االآيات و�سحقها. 
َها َت�ْصَعى} )طه/ 66(  - نَّ ُل اإَِلْيِه ِمْن �ِصْحِرِهْم اأَ ُهْم ُيَخيَّ يُّ {َفاإَِذا ِحَباُلُهْم وِع�صِ

تقليده يف  وال�سحرة فهم يحاولون  نزاعية بني مو�سى  ال�رضدي حماولة  هذا احلادث 
باأنهم جعلوا لع�سّيهم رووؤ�سًا من خ�سب لت�سبح  الثعبان، ويروى  اإىل  الع�سا  م�ساألة حتول 
مت�سابهة ت�سابهًا يقتب من التامّية اإىل احليات الواقعية اإاّل اأنهم اأهملوا الروؤية اإىل االأ�سل 
الزاحف  اإىل  اجلامد  اخل�سب  فيها  يتحول  اإعجازي  حيز  يف  تقع  مو�سى  عند  ما  اأن  وهو 
فاملفهوم  »ت�سعي«،  وهو  الو�سف  هذا  يف  يتمظهر  تعبريي  ا�ستاك  وهناك  اجلاري)18( 

التقابلي املحبذ عند ال�سحرة والنقطة النزاعية بني ال�سحرة ومو�سى هو »ت�سعى«. 
ع�سا مو�سى ت�سعى �سادرة عن االإعجاز، وامل�سدر الناجم عنه 

حبالهم ت�سعى �سادرة عن مكيدة ال�سحرة
فاعلية ال�سعي هو الباعث للخالف، فاالأول �سادر عن االإعجاز والثاين �سدر عن كيد 

ال�سحرة وحيلهم والفعل "يتخيل" ي�سري اإىل هذا املعنى الدالل. 
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ا ِبَربِّ َهاُروَن وُمو�َصى} )طه/ 70(  - داً َقاُلوا اآَمنَّ َحَرُة �ُصجَّ {َفاأُْلِقَي ال�صَّ
احلقيقة.  م�ساهدة  اأثر  ال�سحرة  على  طراأ  الذي  الباطني  االنفعال  يو�سح  هنا  ال�رضد 
فال�سحرة اآمنت واإميانها ظهر يف ال�سجود، ولي�ض ال�سجود �سجوداً عاديًا بل ات�سف باالإلقاء 
األقوا  قد  اأمرهم  اأعجب  »ما  اإذ  تقابلي  الو�سف و�سف  وهذا  اخل�سوع.  نهاية  وهذا  والطرح، 
اأعظم  فما  وال�سجود  لل�سكر  �ساعة  بعد  رووؤ�سهم  األقوا  ثم  واجلحود  للكفر  وع�سّيهم  حبالهم 
الفرق بني االإلقاءين« )19( اإلقاٌء يت�سم بالكفر، غاية الكفر، مقابل اإلقاء يت�سم باالإميان غاية 

االإميان. 
َعنَّ  - َفَاأَُقطِّ ْحَر  ال�صِّ َمُكُم  َعلَّ ِذي  الَّ َلَكِبرْيُُكُم  ُه  اإنَّ َلَكْم  َذَن  اآ ْن  اأَ َقْبَل  َمْنُتْم  اآ {َقاَل 

اأَ�َصدُّ  َنا  اأَيُّ وَلَتْعَلُمنَّ  النَّخِل  ُجُذوِع  يِف  ُكْم  لَِّبنَّ �صَ واَلأُ ِخَاٍف  ِمْن  ْرُجَلُكْم  واأَ ْيِدَيُكْم  اأَ
َعَذاَباً واأَْبَقى} )طه/ 71( 

ال�رضد يف هذه االآية ي�رضح عن بواطن ال�سخ�سية الفرعونية، وهو بيان لكيفية تعذيب 
ال�سحرة، وهو قد هددهم باأن يبت اأرجلهم واأيديهم من خالف ولي�سلبهم القدرة على احلركة، 
واأراد اأن يجعل نف�سه مقابل اإله مو�سى ويبني قدرته اإاّل اأنه تغافل عن اأ�سل اأ�سا�سي هو اأن 
غطر�سة فرعون مبنية على اجلهل بحقائق االأمور، وهو قا�رض عن اإدراك فاعلية اإرادة الرب 
�سبحانه وتعاىل يف حا�سمية االأمور، واأّن العذاب االإلهي لي�ض عن ظلم، وهو ال يظلم النا�ض 
فتيال، ولكن النا�ض هم اأنف�سهم يظلمون. كذلك هذه الوحدة اإزاحة عن وجه احلقيقة الثابتة، 
وهو موؤ�رض اإىل اأن ح�ساب اهلل النا�ض يقوم على العدالة املطلقة، واأكرث النا�ض ذوو ب�سرية 
)20( من دون  الرب وخروا له �سجداً  اأمام  الذل  ال�سحرة حيث فر�سوا جناح  بهذا االأمر. كان 
املوؤمنني  بري�سة فعل  الرب  ر�سمها  التي  احلّقة  االإميان  اإنكار، وهذه هي �سورة  خوف وال 

ال�سادقني اإزاء ردود فعلهم قبال الكافر فرعون اللعني. 
{فاأَْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجُنوِدِه َفَغ�ِصَيُهْم ِمَن الَيمِّ َما َغ�ِصَيُهْم} )طه/ 78(  -

مو�سى  جنوده  مبرافقة  فرعون  اّتباع  هي  بديعة  تقابلية  �سورة  قدم  ههنا  ال�رضد 
واأ�سحابه ظانًا باأنه ي�سل اإليهم، ويحطمهم حتطيمًا اإاّل اأّن الغائية لدى فرعون يف الواقع 
وظف  البحر  حيث  املعجز،  االلهي  االإ�سعاف  اأثر  مي�رضها  عن  الظنون  اأزاحت  حدث  الذي 
للتجنيد اأمام العدو الفرعوين واإبادته. وقد �سورت هذه املقابلة ب�سكل هائلة خمفية حيث 
اليم ما غ�صيهم}و قد جاء يف غري هذا املو�سع ال�سببية يف هذا امل�سري  {غ�صيهم من 
وهو: {فانتقمنا منهم فاأغرقناهم يف اليم باأنهم كذبوا باآياتنا وكانوا عنها غافلي} 

)االأعراف/136( 
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للر�سالة  »وكنتيجة لطغيانهم وتيههم وحتّديهم ونكثهم للعهود وتكذيبهم املتوا�سل 
االإلهية التي اأنزلت على مو�سى، فقد اأغرقوا يف اليم« )21( . هذه هند�سة جميلة جت�سد فيها 

امل�سري اخلتامي ال لفرعون فح�سب بل لكل طاغية. 
امَلنَّ  - َعَلْيُكُم  َلَنا  وَنزَّ االأمْيََن  وِر  الطُّ َجاِنَب  وَواَعْدَناُكُم  ُكْم  َعُدورّ ِمْن  ْيَناُكْم  {اأَْنَ

ْلَوى} )طه/ 80(  وال�صَّ
�سبحانه  - اهلل  اأوالها  التي  للنعم  تذكريية  وحدة  باأنها  الوحدة  هذه  اأهمية  تاأتي 

وتعاىل على بني اإ�رضائيل خا�سة، وقد و�سف فيها النعم على التوال حيث ي�ست�سعر منها 
وحدة داللية متكاثفة ولكل منها داللية خا�سة: 

Ú  اواًل: النجدة واخلال�ض من العدّو وهو فرعون ي�سري اإىل �سعف بني اإ�رضائيل وعدم
مقدرتهم على مواجهة عدوهم الفا�سق واأّن هذا من ف�سل اهلل عليهم دون اأدنى �سك. 

Ú  ثانيًا: {وواعدناكم جانب الطور االأمين}: رغم اأّن �سيوخ بني اإ�رضائيل وكبارهم
اأتوا من اأجل االعتذار عما ارتكبوا من عبادة العجل مل تبد مالمح التوبة يف كالمهم »و اإاّل 

ملا طلبوا روؤية اهلل جهرة بق�سد الت�سديق بر�سالة مو�سى«. )22( 
Ú  ثالثًا: {ونزلنا عليكم املنرّ وال�صلوى}: هذه وحدة �رضدية اأخرى لنعم اهلل »املن

نوع من الع�سل البي اأما ال�سلوى فهو طائر ال�سمان... فاحلكاية تفاجئ القارئ بهوؤالء وهم 
يطلبون من مو�سى كي يدعو اهلل ليزودهم باالأطعمة التي كانوا قد تعودوا عليها يف اأثناء 

الفتة الفرعونية يف م�رض، مثل العد�ض والثوم ومن الب�سل والقثاء وغريها «. )23( 
ال  بال�سكر  تليق  مو�سى  قوم  على  الرب  من  رحمة  نزلت  التي  املتكاثفة  النعم  وهذه 

بالكفران فاإن ال�سيطان و�سو�ض يف �سدورهم وجعلهم من اأهل الطغيان. 
احِلاً ُثمَّ اْهَتَدى} )طه/ 82(  - اٌر مِلَْن َتاَب واآَمَن وَعِمَل �صَ {اإينِّ َلَغفَّ

خا�سة،  مميزات  ذات  اأ�سخا�ض  اإىل  املوجه  الرب  غفران  و�سف  ت�رضد  الوحدة  هذه 
فمغفرة الرّب ي�سمل الذين يتوبون عن ذنوبهم ويلجوؤون اإىل رحمة الرب، ثم يوؤمنون اإميانًا 
اأعمااًل �ساحلة وبذلك يح�سلون على هداية تامة.  اأ�سا�ض اميانهم  �سادقًا ثم يعملون على 
كاأّن هذه الوحدة موا�سلة للوحدة ال�سابقة تزيل غبار الياأ�ض والقنوط عن وجه بني اإ�رضائيل 

الذين كفروا بنعمة اهلل. فرحمة الرب وا�سعة واأبواب الغفران مفتوحة. 
�ِصفاً} )طه/ 86(  - {َفَرَجَع ُمو�َصى اإىَل َقْوِمِه َغ�ْصَباَن اأَ

هذه الوحدة ال�رضدية تطفو ب�سخ�سية مو�سى النف�سية اإىل ال�سطح ومزاجها ال�سديد. فهو 
اأّن ال�سامري اأ�سّل القوم وهم اأقبلوا على عباد  ة العجل، األقى االألواح ورجع اإىل  ما اإن فهم 
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قومه غا�سبًا عن فعلتهم اآ�سفا حلماقتهم. ي�ساهد يف هذه الوحدة ثالوث �رضدي؛ االأول: ح�سي 
يتاءى يف فعل الرجوع هذا الذي يوفر دينامية كبرية للحكي، ثم الغ�سب وهو �سفة نف�سية 
بالطابع  تتميز  نبعته  كما  اجل�سدي،  الفرد  ظاهر  على  اآثارها  تتجلى  جت�سيدي  طابٍع  ذات 

النف�سي والثالث: االأ�سف الذي يعنى احلزن والتاأمل والندم حالة نف�سية تكاد ال تبني. )24( 
{َفاأَْخَرَج َلُهْم ِعْجاً َج�َصداً َلُه ُخَواٌر} )طه/ 88(  -

اإىل  الهداية  القوم عن طريق  ال�سامري الإ�سالل  هذه الوحدة ال�رضدية ر�سم ملا �سنعه 
ما ي�سمى الغواية ف�سنع »عجاًل ج�سداً الحياة فيه، ولكن ي�سدر عنه �سوت ك�سوت العجل 
واإله مو�سى  اإلهكم  هذا  اإن  قال  ثم  قراأ جوؤار،  وبرواية من  ياأجر  اأزيز من هواء  اأو  احلقيقي 

فن�سي...؛ وتفردت هذه االآية بطريق �سنع العجل«. )25( 
{َقاَل َب�رُشُْت ِبَا مَلْ َيْب�رُشُوا ِبِه َفَقِب�ْصُت َقْب�َصًة ِمْن اأثر الَر�ُصوِل َفَنَبْذُتَها وَكَذِلَك  -

نَّ َلَك يِف احَلَياِة اأَْن َتُقوَل اَل ِم�َصا�َس واإَِنرّ َلَك َمْوِعداً َلْن  �َصورَّلْت ِل َنْف�ِصي  َقاَل َفاْذَهْب َفاإِ
ُه يِف اْلَيمِّ َن�ْصفاً}  ُه ُثَم َلَنْن�ِصَفنَّ ُتْخَلَفُه واْنُظْر اإىَل اإَلِهَك اَلِذي َظْلَت َعَلْيِه َعاِكفاً َلُنَحرَِّقنَّ

 )97 )طه/ -96 
ال�سامري  وت�سف م�سري  ال�سامري من جهة،  ت�سف خطة  �رضدية  الوحدة وحدة  هذه 

وف�سله وكيفية عقوبته مبا ارتكبه من خداع القوم من جهة اأخرى. 
البطل  براعة  على  يدل  الو�سف  فهذا  ال�سامري،  ذكاء  على  تدل  الغريبة  اخلطة  هذه 
ال�سلبي ثم اأن هذه الوحدة تبني ردود الفعل املتوقع حيال هذه العملية ال�سنيعة، فحرم عليه 
مرافقة االأ�سخا�ض حتى نهاية حياته ويف االآخرة، وهو يوم امليعاد، ويوم الوقت املعلوم 

يعذب عذابًا األيمًا )26( . 
يف  حا�سمًا  دوراً  توؤدي  اأن  ا�ستطاعت  قرائن  كونها  يف  امتازت  التي  الوحدات  هذه 
جتلية املعنى والك�سف عن نف�سية ال�سخ�سيات وكيفية االأدوات االإعجازية دونها تنق�ض من 

جمالية الق�ض وبهائه. 
الوحدات الوظيفية يف ق�صة مو�صى: 	. 

{اإِْذ َراأى َناَراً َفَقاَل اِلأَْهِلِه اْمُكُثوا اإيِن اآَن�ْصُت َناراً َلَعلِّي اآِتْيُكْم ِمْنَها ِبَقَب�ٍس اأَْو اأَِجُد  -
اِر ُهًدى} )طه/ 10(  َعَلَى النَّ

البعد الوظيفي الذي ا�ستخدم ههنا هو البعد االفتا�سي، وميكن اأن يعب عن الثالوث 
التمهيدية:  املقدمات  اأو  املطلة  النافذة   - كالتال:  الوحدة  هذه  يف  املوجود  الوظيفي 
م�ساهدة النار امل�ستعلة من قبل مو�سى عليه ال�سالم. – التج�سيد الذي يحقق هذه االفتا�سات 
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التمهيدية هو: طلب املكوث من االأهل والذهاب نحو النار. - واخلامتة الوظيفية، وهنا ال 
اأداة  اأو يجعلها  بها  لي�ست�سيئ  النار  بقب�ض من  االإتيان  افتا�سية هي:  تتجاوز عن كونها 
الوحدة  امل�ستقبلي. فهذه  للحادث  تنبوؤ طفيف  للهداية، وهذا  للتدفئة، ولرمبا تكون و�سيلة 
اأ�سئلة  يت�سائل  جتعله  كما  القراءة  موا�سلة  على  القارئ  ت�سجع  ا�ستقبالية  وحدة  بكونها 
ميكن  هل  حقًا؟  النار  ال�سياء  من  مو�سى  راآه  الذي  هذا  هل  نحو:  الوحدة  هذه  عن  انبثقت 
اأن يجد هدايته على النار؟ وهل ميكن اأن يكون �سيء غام�ض وراء هذه الروؤية؟ وما م�سري 
مو�سى املجهول؟ وما الدور الذي تقوم به النريان يف حياة مو�سى و�سلوكه؟ وغريه من هذه 

االأ�سئلة التي تن�سج خيوطًا غري مرئية لدى القارئ حتثه على متابعة االأمر. 
اِحِل َياأُْخذُه َعُدوٌّ  - اُبوِت َفاْقِذِفْيِه يِف الَيمِّ َفْلُيْلِقِه الَيمُّ ِبال�صَّ {اأَْن اْقِذِفْيِه يِف التَّ

َبًة ِمنِّي وِلُت�ْصَنَع َعَلى َعْيِني} )طه/ 39(  ِل وَعُدوٌّ َلُه واأَْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَ
اأجنزت هذه الوظيفة الكائنة يف هذه الوحدة ال�رضدية عب خطاب اإلهي موجه اإىل اأم 
مو�سى، فالنافذة املطلة هي �سعي اأم مو�سى وحماولتها يف اال�ستجابة للخطاب الفوقاين، 
و�ساعد يف هذه العملية بع�ض العنا�رض الطبيعية، منها اليم. والقائمة التحقيقية التي وظفت 
يف حتقيق النافذة هي: اإلقاء اأم مو�سى اإياه يف التابوت، القاء التابوت يف اليم، واإلقاء اليم 
االأكرث  االأخرية تعد املو�سع اخلطري بل  العدو مو�سى؛ وهذه  التقاط  ثم  بال�ساحل،  التابوت 
خطورة، والرب يريد اأن ي�سنع مو�سى على عيونه فاألقى حمبة الطفل على قلب كافر كفرعون. 
اأما اخلامتة يف هذه الوحدة الوظيفية فهي جندة مو�سى من يد فرعون ولي�ض هذا فح�سب بل 
اأكرمه ورباه يف ق�رضه. والغريب اأّن العدو الفرعوين بق�ساوته وكفره يربي مو�سى النبي يف 

�رضحه وهذا انزياح دالل تاّم يجعل الق�ض يف ذروة اجلمال الفني واحلبكة الق�س�سية. 
َنا الرِّذي اأَْعَطى ُكلَّ �َصيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى} )طه/ 50(  - {َقاَل: َربُّ

ا�ستخدمها  فرعون،  الإقناع  الكون  يف  الرب  فاعلية  اإىل  ترنو  ال�رضدية  الوظيفة  هذه 
مو�سى رداً على �سوؤال فرعون. فالنافذة هي اإرادة الرب للخلق والقمة التحقيقية هي خلقة 
اخللق واإعطاوؤه كل �سيء اأي نظام اخللقة باأح�سن ما ميكن، والتتمة اأي العن�رض اخلتامي يف 
اإاّل  اأّن هذه الوظيفة خارج حكائية ال�رضد  اإىل  هذه احللقة الوظيفية الهداية. جتدر االإ�سارة 

اأنها �ساعدت البطل حينما اأخذ منه كفايته حني مقابلة فرعون. 
َماِء َماًء  - واأَْنَزَل ِمَن ال�صَّ ِفْيَها �ُصُباً  َلُكْم  ااْلأَْر�َس َمْهَداً و�َصَلَك  َلُكُم  ِذي َجَعَل  {الَّ

َفاأْخَرْجَنا ِبِه اأْزَواجاً ِمْن َنَباٍت �َصتَّى} )طه/ 53( 
هذه الوظيفة ك�سابقتها خارج حكائية ال�رضد تت�سم بالطابع الرّباين وفاعلية يف م�سار 

احلياة االإن�ساين ب�سكل عام. النافذة: توفري النعم للعباد اأثر اإرادة اخلالق. 
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حتقيق النافذة عب خلق النعم وتغطية العباد بها حيث االأر�ض ت�سبح مهداً، وتت�سعب 
فيها ال�سبل للحل والتحال، وال�سماء يغدق املطر الغزير ويخرج من االأر�ض نباتًا خمتلفًا 
لهذا املقطع يف  النا�ض. وال دور  مَبّن اهلل وف�سله على  النعم  اإمتام كل  األوانه، واخلتام هو 

احلكاية اإاّل يف تب�سيط الف�ساء للتعرف على الرّب الذي انطوت ال�سماوات بيمينه. 
{َفَتَوىلَّ ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُثمَّ اأََتى} )طه/ 60(  -

ما  الفوز يف مباراة  وراء  اإىل حماولة فرعون و�سعيه  ت�سري  الوحدة  الوظيفة يف هذه 
اأخطر منه �سباق، والنافذة هي ما اجتمع يف بال فرعون يف نيل  بعده مباراة و�سباق ما 
درجة كبرية من النجاه اأثر اإبطال ما جاء به مو�سى من اآيات فيما كان يظنه وعلى ح�سب 
زعمه الباطل. اأما حتقيق النافذة فهي تتجلى يف اأعمال فرعون الثالثة: ذهابه، جمع كيده 
وحيله اأجمعني، ثم رجوعه؛ هذه االأمور ت�سري طفيفًا اإىل ثقة النف�ض الكاذبة والغرور الذي 
احت�سد يف �سخ�سية فرعون وكاأنه لن يتزحزح عن مو�سعه االأناين بعد م�ساهدة االآيات التي 

اأتى بها النبي مو�سى عليه ال�سالم. 
ال�سباق. هذه الوظيفة ال تخرج  واخلامتة هي جمع العدة واال�ستعداد ملواجهة ميدان 
عن كونها توطئة لالأحداث امل�ستقبلية وهي تبني �سعف القدرة الب�رضية الطاغية اأمام القدرة 

االإلهية القاهرة. 
ُيْفِلُح  - واَل  �َصاِحٍر  َكْيُد  َنُعوا  �صَ َا  اإمنَّ َنُعوا  �صَ َما  َتْلَقْف  مَييِنَك  يف  َما  {واأَْلِق 

اِحرُ َحْيُث اأََتى} )طه/ 69(  ال�صَّ
احللقة الوظيفية قامت لتوؤدي دوراً حا�سمًا وم�سرييًا يف �سلوك املحكي، وهي تبيني 
احلق وم�سح الباطل م�سح البنان للغبار. فاعل الوظيفة هو مو�سى وامل�سجع هو الّرب الذي ظهر 
بظهور فعل االأمر. فالنافذة هي اإعالن القيام بالفعل االإعجازي اأي اإلقاء الع�سا و�سريورتها 
حية ت�سعى من دون خداع عب اأمر الهي موجه اإىل مو�سى )األِق( ؛ ثم اأن الطقو�ض حملت على 

مو�سى اإجناز هذه الوظيفة وهو غري متنا�ٍض باأنه يف �ساحة �سباق كبرية. 
والبعد الثاين من الوظيفة وهو حتقيق النافذة، يتمظهر يف فعل مو�سى حني اإلقاء ع�ساه 
على االأر�ض؛ والبعد اخلتامي للوظيفة يتكاثف حيث ف�سل ال�سحرة واألقوا اأنف�سهم �ساجدين 
اإىل حية حقيقية وقد  الع�سا اخل�سيبة  االإعجاز. فتحولت  اأمام احلقيقة غري امل�ستنكرة هي 
يف  حا�سمًا  دوراً  لعبت  اخلامتة  فهذه  القهار.  الواحد  هلل  و�سجدوا  االأمر  هذا  ال�سحرة  عرف 
اإبالغ ر�سالته؟ كيف يجمع فرعون  الكثرية هي: هل مو�سى ينجز مهمته يف  العقد  انفكاك 
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ا�سمحالل  يوؤثر على  املباراة؟ هل احلق  �ساحة  يفز يف  وياأتي ملواجهة مو�سى؟ من  كيده 
الباطل اأم الباطل ي�سول ويجول يف االأر�ض اإىل االأبد وي�سطهد احلق؟ فهذه النقطة اخلتامية 

ال تنح�رض يف الوحدة ال�رضدية الواحدة بل تعم الف�ساء الن�سي وتبني حقائق كثرية. 
َعنَّ  - َفَاأَُقطِّ ْحَر  ال�صِّ َمُكُم  َعلَّ ِذي  الَّ َلَكِبرْيُُكُم  ُه  اإنَّ َلَكْم  اآَذَن  اأَْن  َقْبَل  اآَمْنُتْم  {َقاَل 

َعَذاَباً  اأَ�َصدُّ  َنا  اأَيُّ وَلَتْعَلُمنَّ  النَّخِل  ُجُذوِع  يِف  ُكْم  لَِّبنَّ �صَ واَلأُ ِخَاٍف  ِمْن  واأَْرُجَلُكْم  اأَْيِدَيُكْم 
واأَْبَقى} )طه/ 71( 

النافذة املطلة هو ما دار يف خلد فرعون من عقوبة ال�سحرة الذين اآمنوا وكيفية تعذبيهم، 
وهذه الفكرة متظهرت يف الق�سم االأول من االآية حيث بداأت باال�ستفهام الذي ق�سد جانبه 
االإعجابي {اآمنتم قبل اأن اآذن لكم} وهذه الفكرة تبني جانبًا من النف�سية الفرعونية. فهو 
يرى نف�سه عظيمًا بحيث كل ما يفعله االآخرون البد اأن يعب من �سارع رخ�سته واإذنه ولي�ض 
هذا االأمر حمدداً باالأمور املادية والق�سايا االقت�سادية بل يتعدى ذلك اإىل العقيدة والفكر، 
تك�سف عن  املطّلة  النافذة  فهذه  للعجب!  ويا  له  فكرته  اأ�سري يف  كان يف خدمته  من  فكل 
مدى اإعجاب فرعون بنف�سه. ثم اإنه يوجه اتهامًا اإىل النبي مو�سى بقوله {هو الذي علرّمكم 
ال�صحر} فال يتهمه بال�سحر فح�سب بل يتقول عليه االأقاويل حني يقول هو معلم ال�سحرة 
وهو اأ�ستاذهم يف تن�سيق اأمور ال�سحر. يلي هذه النافذة التحقيق الذي وفر يف ثناياه برامج 
فرعون التعذيبية وقد حملت �رضامة فرعون واإحلاحه على اأمر االإتيان بالكلمات التوكيدية 
التي تبني اأثقال التعذيب و�سدته؛ اإذ هو ما قام بقتلهم عاديًا بل �سلبهم على جذوع النخل 
اأيديهم واأرجلهم  اإنه قطع  وجذع النخل لي�ض �سويًا لينًا بل فيه من االأ�سواك ما ال يقّل، ثم 
من خالٍف وهذا يعنى عدم الراحة وكثافة االأمل، واأخرياً املوت املوؤمل املرير واخلامتة التي 
واأبقى}و هذه الغائية جت�سد كذلك ما  توّقعها فرعون من عمله هذا هو اأنه {اأ�صد عذاباً 
يف �سخ�سية فرعون من خ�سائ�ض وكاأنه يناف�ض رّب مو�سى وكاأنه يحّقره. فهذه الوظيفة 
ال�سلبية التي قامت بها �سخ�سية فرعون تعّد من اأهّم م�ساهد الق�سة وتعّد اأكب حماولة عملية 

واأو�سع خّطة ملحو تاأثري ر�سالة مو�سى ومعجزاته. 
ِْب َلُهْم َطِريقاً يِف الَبْحِر َيَب�صاً  - {َوَلَقْد اأَْوَحْيَنا اإىَل ُمو�َصى اأَْن اأَ�رْشِ ِبِعَباِدي َفا�رشْ

اَل َتَخاُف َدَركاً واَل َتْخ�َصى} )طه/ 77( 
هذه الوحدة الوظيفية ال�رضدية تختلف عن اأخواتها لكونها مهمة اإلهية، ومطلوب الرّب 
اإىل  اأوحينا  {ولقد  الفاعلي للوظيفة هو مو�سى. واالأمر يت�سح يف املقطع االأول  وال�سبب 
مو�صى} فاأمر اهلل املوجه اإىل مو�سى �سكل النافذة املطلوبة يف هذه الوحدة. وحتقيق هذه 
النافذة جتلت يف االأمر الثنائي، اجلناح االأول: اأ�رض بعبادي، اجلناح الثاين: ا�رضب لهم طريقًا 
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يف البحر؛ وحلقت هذه الثنائية فائدة نف�سية تب�سيطية وهي تدل على الدعم الغيببي وذلك 
يف {التخاف دركاً وال تخ�صى }و الوحدة اخلتامية وهي اإجناز هذه املهمة وحتقيقها يف 
الواقع اختفت يف طّيات النافذة املطلة وهذا ما تفردت به هذه االآية )يف اأّن مو�سى كان على 
علم باأّن البحر �سي�سق له طريقًا يب�سًا مبجرد ال�رضب، وما ورد يف غري هذه االآية هو االأمر 
بال�رضب يف حينه اأو طماأنة )العباد( باأن )معي ربي( . )27( وهذه الوحدة تعتب ا�ستجابة 

تقابلية الأعمال فرعون ال�سيئة وردود فعل من قبل رب مو�سى ليجزى كل كافر كذاب. 
االأمْيََن  - وِر  الطُّ َجاِنَب  وَواَعْدَناُكُم  ُكْم  َعُدوِّ ِمْن  ْيَناُكْم  اأَْنَ َقْد  اإ�رْشاِئْيَل  َبِني  {َيا 

َباِت َما َرَزْقَناُكْم واَل َتْطَغْوا ِفيه َفَيِحَلرّ َعَلْيُكْم  ْلَوى. ُكلُوا ِمْن َطيِّ َلَنا َعَلْيُكُم امَلنَّ وال�صَّ وَنزَّ
َغ�َصِبي وَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغ�َصِبي َفَقْد َهَوى} )طه/ 81-80( 

الثالوت الوظيفي ال�رضدي الذي ورد يف هذه الوحدة اإجناز فعلي روحاين فاعله الرب، 
وقد اأدت هذه الوظيفة الدور التقريري لتف�سري نعم الرب واآالئه على بني اإ�رضائيل، وقد تن�سقت 
النجاة من العدو الذي طاملا اأ�سيبوا باأذاه { اأنيناكم من عدورّكم } ثم ا�ستجابة االأمر 
وال�سلوى على هوؤالء.  املن  نزول  ثم  االأمين }  الطور  جانب  {واعدناكم  و  الذي طلبوه 
وقد وقعت هذه النعم يف تاأطري غائي خا�ض هو: اال�ستفادة من النعم يف طريقة م�ستقيمة 
اأواًل وقد جتلت يف {كلوا من طيبات ما رزقناكم}، عدم الطغيان واال�ستكبار يف االأر�ض 
عن  التحا�سي  واأخرياً   ،{ فيه  تطغوا  ال  {و  يف  يتجلى  ثانيًا  النعم  يف  االإ�رضاف  وعدم 
الغ�سب االإلهي، ثم جعل اإحالل الغ�سب على م�ستوى واحد مع ال�سقوط واالإهواء؛ فدينامية 
هذه الوحدة ال�رضدية كبرية جداً حيث ت�ستوعب كثرياً من الق�سايا اخللفية وجتعلها يف خيط 
اإ�سعايف واحد. وت�سخم الدور املتواري ال�سئيل للرب وتبلور، فكل ما حدث من خري وبركة 

وعافية لبني اإ�رضائيل هو من عند اهلل اأفال تتدبرون؟ 
فالنافذة املطلة اإرادة الرب يف اإ�سعاف احلق �سد الباطل، وهذه مقدمة حتقيقة ا�ستخدمت 
عوامل عبقرية وعنا�رض غري طبيعية، ويتمظهر ذلك يف ان�سقاق البحر، ثم يو�سح يف »حمل 
واال�ستقرار  بالنجاة  هنا  الوعد  تف�سري  على  فرعون  من  النجاة  بعد  اإ�رضائيل  بني  ا�ستقرار 
وهي تختلف عن االآية52 ل�سورة مرمي: {وناديناه من جانب الطور االأمين }حيث اإنها 
متعلقة مبو�سى يف مناجاته لربه اإاّل اأن حتمل االآية )طه/ 80( يف {و واعدناكم} على 
 )28( اأتى ب�سمري اجلمع«  ا�رضائيل  الوعد ملو�سى، ولكن الأهمية املو�سوع الأنه ملنفعة بني 
ثم اإعطاء املن وال�سلوى لقوم مو�سى وتنزيله عليهم. و»املن« هي مادة حلوة ت�سبه الع�سل 
وال�سلوى اأطيب طري ي�سبه ال�سمان )29( واإمتام النعمة على بني اإ�رضائيل واإكمالها هي التي 
التنبيهية حتذر  الوحدة  اإن هذه  الوظيفة واإجنازها. ثم  اإىل خامتة  الطريق للو�سول  مهدت 
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بني اإ�رضائيل من �سوء العاقبة التي تاأتي نتيجة لكفران النعم. وقد وردت هذه يف االأخري من 
الوحدات ال�رضدية وذلك الإيجاد التابط الذهني والغائي بني ما اأ�ساب »فرعون وغريه من 
الع�ساة الطغاة« )30( يف املا�سى وما �سي�سيب الطغاة التي تتفرعن يف امل�ستقبل. والنتيجة 
اخلامتية لتوظيف هذه الوظيفة ال�رضدية هي اإ�سالح املجتمع واحليولة دون التاجع ال�سلبي. 
هي:  مهمة  مقوالت  ثالث  اإىل  ينتبه  ال�رضدية  الدرا�سة  من  املنحى  هذا  اإن  املبلغة: 
ال  هذا  رغم  بع�ض.  يف  بع�سها  تتماهى  وقد  احلركات،  وكيفية  االأ�سياء  وهند�سة  املكان، 
جمال للتنا�سي باأن كل جانب من جوانب املبلغة الثالثة يوؤدي دوراً �سميكًا يف بناء الن�ض 
بعنا�رضها  املبلغة  الأن  املتلقي  على  وتاأثريه  الف�ساء  اإيحائية  تتبني  وهناك  الق�س�سي. 

الثالثة مازالت منطبقة انطباقًا �سبه تام مع الف�ساء. 
عنا�رش املبلغة يف �صورة طه: 

االأول: املكان: للمكان اأهمية ملحوظة غري م�ستنكرة يف الق�سة و�سريورة االأحداث،  ♦
وهو ي�ساعد على حتجيم الف�ساء ويو�سح بع�ض االأمور الغام�سة التي تتاءى للمتلقي. وهو 

كما �سبق ذكره ينق�سم اإىل اأق�سام: 
1 . .  )31( لها«  ومكمل  االأحداث  فيه  جتري  مكان  مبثابة  هو  »و  املجازي:  املكان 

فاالأمكنة املجازية يف ق�سة مو�سى تتجلى يف الوحدات االآتية: 
اِحِل َياأُْخذُه َعُدوٌّ أ.  اُبوِت َفاْقِذِفْيِه يِف الَيمِّ َفْلُيْلِقِه الَيمُّ ِبال�صَّ {اأَْن اْقِذِفْيِه يِف التَّ

ِل وَعُدوٌّ َلُه} )طه/ 39( 
بالتتال  يتميز  مكاين  بثالوث  نفاجئ  املجازي حيث  باملكان  الوحدة  هذه  تكاثفت 

الن�سقي والتتيب الزمني االأحداثي
اليم

التابوت ال�ساحل

وتكاثفت الوحدة املكانية وات�سعت با�ستخدام حرف اجلر الظريف وهو »يف« ثم ا�ستخدام 
حرف الباء الداخلة على ال�ساحل. فالف�ساء متوتر م�سّوه يوحي بالقلق واال�سطراب، وذلك ما 

يتبني اأثر هذا القلق املكاين يف االنتقال من مكان اإىل اآخر. 
ْخِل } )طه/ 71( : 	.  ُكْم يِف ُجُذوِع النَّ لَِّبنَّ {. .. اَلأُ�صَ

املكان املجازي الذي وظف هنا ي�ساعد كثرياً علي تب�رضة اجلو وتلم�سه. وهناك ا�ستثمار 
لل�سورة املجازية يف احلرف على �سبيل االنزياح الدالل »الأّن جذع النخلة »�ساقها« فاإن 
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ال�سلب- م�سدر للفعل �سلب من ال�سلب وهو »عظم من لدن الكاهل اإىل العجز... واأ�سله من 
ال�سليب وهو الودك«- ال يكون اإاّل بتما�ٍض ين�ساأ بني ال�سلب )و هو العظم( وجذع النخلة على 
�سبيل اال�ستعالء باأن يعلو ال�سلب على اجلذع على نحو ما تبينه النتيجة االآتية: )و الأ�سلبنكم 
داللة  يو�سع  املجازي  املكان  فهذا   .  )32( النخل  جذوع  على  الأ�سلبنكم  النخل(  جذوع  يف 

الواقع التعذيبي وم�ساوئه حيث تعدمي هذه الوحدة ينق�ض كبرياً من ماء الق�ض وروائه. 
الَبْحِر ت.  يِف  َطِريقاً  َلُهْم  ْب  ِ َفا�رشْ ِبِعَباِدي  اأَ�رْشِ  اأَْن  ُمو�َصى  اإىَل  اأَْوَحْيَنا  َلَقْد  {َو 

َيَب�صاً} )طه/ 77( 
املكان املجازي يف هذه الوحدة هو »البحر« وقد ات�سف بالنعت اخلارق وهو اليب�ض 
واجلفاف، وهناك ما اختفى يف فعل االأمر وهو: الع�سا. فال�رضب على البحر بو�ساطه الع�سا 
يتم، والع�سا اأدت دوراً حا�سمًا يف ق�سة مو�سى، وهنا توارت باحلجاب لبيان عظمة املكان 

وهو البحر حيث ان�سق وجّف. 
{َفَغ�ِصَيُهْم ِمَن اْلَيمِّ َما َغ�ِصَيُهْم } )طه/ 78( 	. 

ال�سابقة. هنا  الت�سويري حني يقا�ض بالوحدة  التقابل  املكان املجازي ههنا ي�سور 
اإهالك  هي  احلربية  الوظيفة  الأداء  وذلك  مياهًا  واأكب  عظمة  اأكرث  وهو  ميًا  يتحول  البحر 
فرعون واأ�سحابه الكافرين، وقد اأحيط املكان )اليم( يف هذه الوحدة بعن�رض التكرار ال�رضدي 

وذلك يف كلمة »غ�سيهم«. 
املكان العادي: وهو املكان الذي عا�ض فيه البطل وحتركت ال�سخ�سيات فيه. ومن . 2

مناذجه يف �سورة طه هو: 
َك ِباْلَواِد امْلَُقدَّ�ِس ُطَوى } )طه/ 12(  {اإنَّ

{َفَلِبَث �ِصِنَي يِف اأَْهِل َمْدَين } )طه/ 40( 
َنا ِب�ِصْحِرَك َيا ُمو�َصى } )طه/ 57(  {َقاَل اأَِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن اأَْر�صِ

وِر ااْلأَمْيََن } )طه/ 80(  {َو َواَعْدَناُكم َجاِنَب الطُّ
يف الوحدة االأوىل »الواد املقد�ض« اتخذ مكانًا والتحق بالطابع التقدي�سي الروحاين، 
وهذا الو�سف املكاين ميهد االأر�سية املنا�سبة للف�ساء امل�ستقبلي ملو�سى حيث اختارة اهلل 
الثانية والثالثة برزت تقنية اال�سطحاب املكاين،  ال�رضدية  الوحدة  نبيًا وبعثه ر�سواًل. يف 
من  اإليه  االأهل  باإ�سافة  »مدين«  وهو  املكاين،  التحديد  على  ركزت  الثانية  الوحدة  اأن  اإاّل 
دون ا�ستف�سار اآخر؛ اأما يف الوحدة ال�رضدية الثالثة فا�ستخدم املكان خيطًا لتفيع عن�رض 
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يف  ذلك  يتجلى  والعنجهية؛  الفخر  من  قليل  غري  �سيء  وفيها  ال�سخ�سية،  وازدهار  اإن�ساين 
تكرار �سمري »نا« ثالث مرات يف مقطع �سغري، وقد اأعطى تنغيمًا خا�سًا ورنة جميلة اإىل 
االألفاظ ت�ساعد على اإلقاء املعنى املق�سود بني يدي املتلقي. الوحدة ال�رضدية الرابعة وحدة 
التخ�سي�ض  على  �ساعدتا  »االأمين«  وكلمة  »جانب«  كلمة  ثم  »الطور«  ذروتها  الأن  مكانية 
اجلغرايف للمكان املق�سود، ثم الفعل، وهو كتلة مكانية اأدت وظيفة التق�سري املكاين، وذلك 
مكاين،  موؤ�رض  الداللية  الفعل  �سفرة  من  فجانبًا  املكان،  اإىل  يفتقر  فالوعد  »واعدنا«؛  يف 

فاملكان ههنا يتميز باأهميته كبى. 
هناك نوع اآخر من املكان ي�صمى باملكان املعادي و»معنى هذا اأنه املكان الذي . 3

الن�سوي  نقي�ض  االأبوي،  باملجتمع  �سبه  وقد  اإن�سانيته  ملواجهة  باملر�ساد  لالإن�سان  يقف 
لداللته على ال�سلطة والتحكم والق�سوة«. )33( 

من مناذج املكان املعادي ميكن االإ�صارة اإىل: 
"التابوت" فحينما كان مو�سى فيه كانت حياته يف خماطرة كبرية، ثم اليّم وال�ساحل 
كانا فمًا �ساغراً للموت والهالك اإاّل اأن اهلل جّنى مو�سى وجعله قرة عنٍي الأمه. ثم يف املو�سع 
العراكي و�ساحة املباراة بني مو�سى وال�سحرة، املكان اأي )املوعد( {وعدكم يوم الزينة} 
قام بدور معاد للفا�سل و«جذوع النخل« التي كانت م�سنقًا لل�سحرة قد كانت األد خ�سم لهما 
وانقطعت اأنفا�سهما وارحتلت اأرواحهم وهم م�سلوبون عليها. و«اليم« يف »غ�سيهم من اليم 

ما غ�سيهم« جت�سد كفنًا لفرعون وجنوده واأغرقوا فيه. 
املبلغة )االأ�صياء( : أ. 

واالأ�سياء جامدة كانت اأم ذات حيوية ون�ساط، تدل على �سمات داللية خا�سة وهي من 
اأكثف االأمور ا�ستخدامًا يف املواقف ال�رضدية، ومنها: عادية، كما منها اإعجازية، وبع�سهم 
اأو�ساف ا�ستعملت لبيان  ال�سلبية، وبع�ض جمرد  خداعية ناجتة عن �سناعات ال�سخ�سيات 
معنى كنائي. يف مايلى اإ�صارة خاطفة لداللية بع�س االأ�صياء يف ق�صة النبي مو�صى: 

النار  - زفرات  من  الرب  �سوت  مو�سى  �سمع  وقد  االإعجازي  بالطابع  تتميز  النار: 
النوراين: {اإنرّى اأنا ربرّك }

النعل: النعل مبعنى اخلف، وما يرتديه االإن�سان يف قدميه، وهنا لي�ض االإعجاز يف  -
�سيء بل هذا النعل مادة عادية وظيفته الق�س�سية ات�ساف البيئة بالقد�سية. يتبني ذلك بفعل 

االأمر »اإخلع«. 
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املن وال�صلوى: من االأ�سياء التي يغلب عليها الطابع االإعجازي وهي طعام �سماوي  -
ومن اأف�سل النعم التي قدمها الرب اإىل بني ا�رضائيل. 

»العجل«  ال�سلبية ملحاربة احلق هو  ال�سخ�سيات  اأنتجتها  التي  االأ�سياء اخلداعية  من 
الذي �سنعه ال�سامري وهو متيز بالو�سف، وكاأنه خرج عن التاأطري الطبيعي حيث اأدى اإىل 
غواية جمع غفري من اأ�سحاب مو�سى. يتبني هذا االأمر بالو�سف {عجاً ج�صداً له خوار } 
فاخلوار وهو من مكايد ال�سامري باعث النحراف النا�ض اآنذاك. ما ورد لتبيني املعنى الكنائي 
هو: اللحية والراأ�ض يف قوله: {ال تاأخذ بلحيتي وال براأ�صي}، وهو اإ�سافة على املعنى 
الظاهري ير�سد املخاطب اإىل الك�سف عن �سخ�سية مو�سى فهو: »جمبول على احلدة واخل�سونة 
والت�سلب يف كل �سىء، �سديد الغ�سب هلل ولدينه، فلم يتمالك حني راأى قومه يعبدون عجاًل 
من دون اهلل بعد ما راأوا من االآيات العظام... وملا غلب ذهنه من الده�سة العظيمة غ�سبًا هلل 
قاب�سًا على  املكا�سف  العدو  فاأقبل  قومه،  باأخيه وخليفته على  وعنفًا  وا�ستنكافًا وحمية 
�سعر راأ�سه« )34( . فهكذا االأ�سياء توجه املتلقي نحو ا�ست�سواب املعنى وا�ستفهامه حق الفهم 
وع�سيهم  حبالهم  األقوا  ال�سحرة:  مثاًل  املخاطب،  ذهن  يف  قيا�سية  وحدات  تكّون  واأحيانًا 
الوحيد وحبالهم  ال�سحرة مقابل مو�سى  األقى ع�ساه. فهذه وحدة تقابلية: جماعة  ومو�سى 
الكثرية وع�سّيهم املتنوعة مقابل ع�سا مو�سى الوحيدة، فالعقل يحكم بف�سل مو�سى ولكن 
احلقيقة خرقت العقل ومزاعمه حيث تكلل مو�سى، يف اإبالغ ر�سالته بنجاح قاطع، وع�ساه 

العادية تفردت بالغلبة على جماعة الع�سي واحلبال ويا له من جمال! 
املبلغة )احلركات( : 	. 

تتمظهر احلركات يف اأعمال ال�سخ�سيات ويف داللية االأفعال امل�ستخدمة، وهي تتاوح 
بني الثبوت والن�ساط احلركي، واحلركة هو العن�رض امل�سيطر على جميع الق�ض، وقلما يوجد 
ن�ض ق�س�سّي يفقد احلركة، وذلك اإن وجد يقتب من امل�ساهد الو�سفية البحتة اأو ينح�رض 
يف الوحدات االإخبارية اجلامدة، ولذلك ي�ستعمل يف اأغرا�ض خا�سة. وكل حركة من احلركات 
ال بد لها من داللة خا�سة، جلية كانت اأم خفية. يتبني من اجلدول التال بع�ض احلركات 

املوجودة يف ق�سة مو�سى عليه ال�سالم: 

ثبوت الفعل
ظاهري

حراك 
الغر�سظاهري

وقوف االأ�رضة ليجد مو�سى الطريق، وقوف انتظاريامكثوا
دينامية ظاهرة الأجل بيان افتا�ض ا�ستنتاجياآتيكم

بيان ماهية ال�سخ�سية ومهنته، فمو�سى راٍعاأتوكوؤ+ اأه�ّض
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ثبوت الفعل
ظاهري

حراك 
الغر�سظاهري

اإظهار القلق الباطني ملو�سى: �سعوره بالوحدة وعدم القدرةاأ�سدد به اأزرى
طفو �سخ�سية مو�سى وحّدته يف الذود عن احلق قتلت نف�سًا

بيان اأفعال فرعون ال�سلبية ونف�سيته الطاغيةاإنه طغى
التعبري عن القلق النف�سي يف مو�سى وهاروناإنا نخاف

حماولة الإف�سال مو�سى واإبطال معجزتهجمع كيده ثم اأتى
الك�سف عن االإميان الباطني واإبرازه عالنية وجهراًاألقي ال�سحرة �سجداً

الك�سف عن �سخ�سية مو�سى اأمام روؤية الباطلرجع مو�سى اإىل قومه غ�سبان اأ�سفًا

داللية  لغايات  وذلك  اأق�سامًا  تتفرع  احلركة  اأن  اجلدول  ورد يف  ما  يتبني من خالل 
وحركة  متميزة  داللية  �سحنة  على  يحتوي  الظاهري  الثبوت  وهو  "مكث"  ففعل  خمتلفة: 
تاأملية يف الباطن، فاأ�رضة مو�سى تنتظره كي يجد الطريق، واملكوث لالنتظار يوحي بالقلق 
الباطني. فاالأ�رضة قلقة تنتظر ما �سيحدث لها وملو�سى عليه ال�سالم. فعل » اآتيكم« فعل يدل 
فهذه  نتيجة مكوثها.  تريد  اللحظات  تنظر  التي  امل�ستقرة  فاالأ�رضة  النتيجة،  افتا�ض  على 
نتيجة مفت�سة يخمنها مو�سى عليه ال�سالم {اآتيكم منها بقب�س اأو اأجد على النار هدى} 
ثم احلركة ت�ساعد على اإبراز �سخ�سية مو�سى من جهة، ومن جهة اأخرى ت�ساعد على حتجيم 
الوحدة االإعجازية التي جعلت من الع�سا حية ت�سعى، الأن »التوكوؤ على الع�سا وه�ض الغنم 
بها« يدالن على كون الع�سا عادية. ثم الدعاء وهو احلوار اخلفي مع الّرب ي�سعر باحلركة 
الباطنية يف النبي مو�سى حيث اإنه يح�ض بالوحدة وعدم القدرة، فيطلب من اهلل اأن يجعل 
اإىل قومه  اأزري« ثم »قتلت نف�سًا« و»رجع مو�سى  به  »اأ�سدد  اإذ هو يقول  له وزيراً؛  هارون 
غ�سبان اأ�سفًا« هاتان الوحدتان ت�ساعدان على طفو �سخ�سية مو�سى وظهورها على امل�رضح 
الق�س�سي، ثم وحدة »اإنه طغى« و»جمع كيده ثم اأتى« ير�سد املتلقي اإىل حماوالت فرعون 
الكفر  اإىل  اإ�سارة  الظاهر فح�سب بل فيه  ال�سلبية، والطغيان لي�ض متثياًل حلركية �سلبية  يف 
والعناد الباطني، واحلق اأن ما يف باطنه تفجر وجعله يخا�سم وينازع مو�سى عليه ال�سالم، 
و”جمع الكيد واالإتيان به” ذروة يف الطغيان واملعاداة، ففرعون الذي تاأله يحارب ر�سول 

رب العاملني. 
ثم اإلقاء ال�سحرة �ساجدين يك�سف اإميان ال�سحرة، فاحلالة النف�سية واالعتقاد املتجذر 
الباطني متثال ب�سكل حركة مرئية وهو االإلقاء �سجداً: وال�سجود يدل على العبودية اإذ »�سجد 
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"فعل" الذي  �سجوداً: خ�سع وتطامن. و- و�سع جبهته على االأر�ض« )35( وجاء على وزن 
يدل على الكرثة، وههنا يدل على حقيقة ال�سجود واالإميان. 

أبعاد السرد الوجدانية: 
القرينة،  الثالثة:  باأبعادها  الطبقة  ق�سية  اإىل  اإ�سافة  للن�ض  ال�رضدي  التحليل  يف 
الوظيفة، واملبلغة يهتم مبقولة اأخرى هي امل�سمى بال�رضد الوجداين. والزمن الوجداين هو 
يعني:  النف�سي  الزمن  اأي  الوجداين  الزمن  ال�رضدي؛  النوع  هذا  درا�سة  يف  الرئي�سة  الق�سية 
»زمنًا ذاتيًا خا�سًا ال يخ�سع ملعايري خارجية اأو مقايي�ض مو�سوعية، من�سوج من خيوط 
لر�سد  البالغة  و�سور  االأزمنة  وتداخل  الداخلي  )املونولوج(  طريق  عن  النف�سية  احلياة 
تفاعل الذات مع الزمن... هو الذي ال ينظم ح�سب وقوعه تاريخيًا بل ح�سب االح�سا�ض به... 
 )36( ال�سخو�ض بطريقة تداعي املعاين احلريف للعقل«.  اإنه ت�سجيل عفوي لالأفكار واأذهان 
والعراكي،  وال�سحري،  املاأ�ساوي،  باأنواعها:  الوجدانية  اأي  النف�سية  االنفعاالن  يدر�ض  فهو 
)بني  وال�سلبي  االإيجابي  للنزاع بني  امل�سطنع  »االختزال  تعالج  والهزل، وهي  وال�سهواين 
احلياة واملوت، بني الدونية والفوقانية( بالهبوط اإىل ال�سلبي اأو ال�سعود اإىل االإيجابي«. )37( 

االنفعاالت الوجدانية يف ق�صة النبي مو�صى عليه ال�صام يف �صورة طه: 
بني . 1 للنزاع  هابط  اختزال  على  املاأ�ساوي  االنفعال  »يقوم  املاأ�صاوي:  االنفعال 

احلياة واملوت نرمز اإليه يف الت�سيمة االآتية: 
االأنااحلياة

             الغرياملوت-( 

و هو يوهم بو�سع حد للنزاع االأ�سا�سي بني احلياة واملوت وبني االأنا والغري. ويوفر 
اأر�سًا �سعوريًا عاطفيًا ي�ستغله احلد�ض التجاربي غالبًا ومراراً«. )38( 

مناذج من الوحدات املاأ�صاوية يف ق�صة النبي مو�صى- عليه ال�صام- : 
...} )طه/ 40( = موت العدو ب�رضبة مو�سى.  - ْيَناَك ِمَن اْلَغمرّ {... وَقَتْلَت َنْف�صاً َفَنجَّ

فهذا ماأ�ساة للعدو وملو�سى الأن قتل النف�ض يوؤدي اإىل الثاأر من القاتل اإاّل اأّن مو�سى برحمته 
جنا من املوت. 

ُيْفِلُح  - اَل  �َصاِحٍرَو  َكْيُد  َنُعوا  �صَ َما  اإنَّ  َنُعوا  �صَ َما  َتْلَقْف  يِنَك  مَيِ َما يف  {َواأَْلِق 
اِحرُ َحْيُث اأََتى} )طه/ 69( = ف�سل ال�سحرة مبكايدهم اأمام مو�سى مبعجزته احلقة هو  ال�صَّ

انتقال من االأنا ال�سلبية اإىل غري االإيجابي، فهذا ماأ�ساة لل�سحرة وف�سل مريب لهم. 
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ْخِل وَلَتْعَلُمنَّ  - ُكْم يِف ُجُذوِع النَّ لَِّبنَّ َعنَّ اأَْيِدَيُكْم واأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخَاٍف واَلأُ�صَ {َفَاأَُقطِّ
َنا اأَ�َصدُّ َعَذاباً واأَْبَقى} )طه/ 71( = قتل ال�سحرة انفعال ماأ�ساوي وهو انتقال من احلياة  اأَيُّ

اإىل املوت. 
ا ِبَرَبرّ َهاُروَن وُمو�َصى} )طه/ 70( = اإف�سال  - داً َقاُلوا اآَمنَّ َحَرُة �ُصجَّ {َفاأُْلِقَي ال�صَّ

فرعون وخطته باإميان ال�سحرة، وهذه الوحدة املاأ�ساوية ت�سكل انتقااًل من االأنا اإىل الغري. 
} )طه/ 85( = موت فرعون  - اِمِريرّ ُهُم ال�صَّ لَّ ا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك واأَ�صَ ا َقْد َفَتنَّ {... اإنَّ

واإ�سابته بالعذاب مما جعل هذه الوحدة ماأ�ساوية. 
{َقاَل َفاْذَهْب َفاإَِنَّ َلَك يف احَلَياِة اأَْن َتُقوَل اَل ِم�َصا�َس واإَِنرّ َلَك َمْوِعداً َلْن ُتْخِلَفُه  -

ُه يِف اْلَيمِّ َن�ْصفاً} )طه/  ُه ُثمَّ َلُنْن�ِصَفنَّ َلُنَحرَِّقنَّ ِذي َظْلَت َعَلْيِه َعاِكفاً  واْنُظْر اإِىَل اإِلِهَك الَّ
97( = هذه الوحدة املاأ�ساوية جت�سد االنتقال من االأنا اإىل الغري اأواًل مبا عوقب به ال�سامري 
وف�سل خطته، ثم ميّثل االنتقال من احلياة اإىل املوت يف حتطيم العجل وانتقاله من الوجود 

اإىل العدم. 
االنفعال ال�صحري: »يقوم االنفعال ال�سحري على اختزال �ساعد للنزاع بني املوت . 2

واحلياة، نرمز اإليه يف هذه الت�سيمة: 

 حياة
+

- موت

تدخل  بف�سل  غام�سة  بطريقة  قطعت  قد  �سا�سعة  م�سافة  باأن  ال�سعور  عن  ينتج  وهو 
وظواهر  واملعجزة  والعرافة  اخلواطر  لتناقل  بالن�سبة  احلال  هي  كما  الب�رض،  قدرة  يفوق 

التنجيم اخلارقة، وهو يتجلى خا�سة يف امليثاق واالأديان« )39( . 
مناذج من الوحدات ال�صحرية يف ق�صة النبي مو�صى عليه ال�صام: 

َك ِباْلَواِد امْلَُقدَّ�ِس ُطَوى } )طه/ 12( . كون االأر�ض مقد�سة وكون النار  - اإنَّ  ...}
التي اآن�سها مو�سى غري عادية وهي التي غريت حياة مو�سى اإىل اأخرياتها جعلت من هذه 

الوحدة طابعًا اإعجازيًا. 
ُمْم َيَدَك  - {َقاَل ُخْذَها واَل َتَخْف �َصُنِعيُدَها �ِصريََتَها االأُوىَل} )طه/ 21( {َو ا�صْ

تبيني  هذه  الوحدة   )22 )طه/  اأُْخَرى}  اآَيًة  �ُصوِء  َغرْيِ  ِمْن  َبْي�َصاَء  َتْخرُْج  َجَناِحَك  اإىل 
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ملا جاء به مو�سى من البينات الإثبات ر�سالته، فالع�سا اجلامدة ت�سبح حية ت�سعى، واليد 
اخلافتة تتحول اإىل بي�ساء من غري �سوء وال بر�ض، فالوحدة �سحرية تامة. 

ْيَناَك ِمَن الَغمِّ  - َزن وَقَتْلَت َنْف�صاً َفَنجَّ َك َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها واَل َتْ {َفَرَجْعَناَك اإىَل اأُمِّ
وَفَتنرّاَك ُفُتوَناً َفَلِبْثَت �ِصِنَي يف اأَْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َيا ُمو�َصى} )طه/ 40( 

الوادي املقد�س،  التي جرت على مو�صى من بداية حياته حتى وطئ  االأحداث 
كلها ذات طابع اإعجازي خارق: 

اأن  اليم، ثم التقطه العدو، والعدّو بداًل من  التابوت فقذفته يف  االأم جعلت مو�سى يف 
يقتله رّباه، واتخذه فرعون ابنا له. هذا من دون اأن يبتعد عن اأّمه فعا�ض يف ح�سنها وما 
ارتوى اإاّل بلبنها، ثم القدر جاء به اإىل الوادى املقد�ض حيث الر�سالة واال�سطفاء. فهذا كّله ال 

يتم اإاّل باإرادة اهلل وخ�سوع الطبيعة و�سري االأحداث يف منوال قدره ور�ساه. 
ِْب َلُهْم َطِريقاً يف اْلَبْحِر َيَب�َصاً...} - {َفا�رشْ

اإاّل  تتحقق  ال  معجزة  فهذا  اليّم،  يف  فرعون  وغرق  واأ�سحابه  ملو�سى  البحر  فان�سق 
مب�ساعدة العامل الفوقاين. 

االأمْيََن  - وِر  الطُّ َجاِنَب  وَواَعْدَناُكْم  ُكْم  َعُدورّ ِمْن  ْيَناُكْم  اأْنَ َقْد  اإ�رْشاِئيَل  َبِني  {َيا 
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  وهبها  التي  النعم  كل   )80 )طه/  واْل�َصْلَوَى}  امْلَنَّ  َعَلْيُكُم  ْلَنا  وَنزَّ
لبني ا�رضائيل من هالك عدّوهم، اإيعادهم جانب الطور االأمين، نزول املن وال�سلوى عليهم 
ي�سكل انفعااًل �سحرّيًا ي�ساعد على جمالية الق�ض كما ي�ساعد على معرفة الرب، الأّن الق�س�ض 

القراآنية لي�ست من االأ�ساطري يف �سيء بل هي احلقيقة والواقع والخالف. 
االنفعال الهزل: »هو اختزال م�سطنع لتناق�ض منطقي« )40( وهو يعني كل واقعة . 3

ال يتوقعها العقل، ومبا اأنه ينزاح عن التوقع العقالين كاأنه ي�سخر بالعقل وي�ستهزئ به ولهذا 
�سّمي االنفعال الهزل. 

مناذج من الوحدات الهزلية يف ق�صة النبي مو�صى عليه ال�صام: 
املنطق  - يناق�ض  مقد�سًا  الوادي  كون   )12 )طه/  ُطَوى}  امُلَقدَّ�ِس  ِبالَواِد  َك  {اإنَّ

العقلي ملو�سى. 
ُة َت�ْصَعى} )طه/ 20( حتول الع�سا حية يناق�ض املنطق  - {َفاأَلَقاَها َفاإَذا َهي َحيَّ

العقلي جلميع ال�سخ�سيات الداخل حكائية واخلارج حكائية. 
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داً} )طه/ 70( اإميان ال�سحرة باإله مو�سى وهم اأتوا ملباراته  - َحَرُة �ُصجَّ {َفاأُْلِقَي اْل�صَّ
واإف�ساله، اأمر ينايف املنطق. 

َفُن�صَي}  - ُمو�َصى  واإَِلُه  اإلُهُكْم  َهَذا  َفَقاَل  ُخواٌر  َلُه  َج�َصَداً  ِعْجاً  َلُهْم  {َفاأَخَرَج 
)88/ طه( 

خروج ال�سامري على مو�سى، �سناعته العجل الذي له خوار، ثم دعوة النا�ض لعبادته 
وقبول النا�ض هذه دعوة، هذا ما ينايف املنطق االنفعال الدراماتيكي الذي ي�سكل �سل�سلة من 

االختزاالت للنزاع بني احلياة واملوت. نرمز اإليها يف الت�سيمة التالية: 

 )+( حياة = انت�سار =
+

                                            
+

            
+

 
فوز

  )-( موت = هزمية = 
-                                             -

ف�سل                           

مرات  االقتاب  على  يقوم  اجتماعي  عراك  كل  يلخ�ض  الذي  الدراماتيكي  فالتناوب 
عديدة من الهزمية واملوت والف�سل. )41( 

م�سرياً  ت�سكل  اأنها  مبا  الق�سة  كل  مو�صى:  النبي  ق�صة  يف  الدراماتيكي  االأفعال 
م�سرييًا لل�سخ�سيات وهي مليئة بالنزاعات بني احلياة واملوت تكون انفعااًل دراماتيكيًا، 
مو�سى  وق�سة  عراكيًا،  انفعااًل  ذاتها  حد  يف  ت�سكل  للبقاء  حماولة  الأنها  االنفعاالت  وكل 

عليه ال�سالم تفقد االنفعال ال�سهواين املبني على اللذات. 

حصيلة البحث: 
مما �صبق ذكره ت�صتنتج الق�صايا االآتية: 

ر�سوله  ● على  اهلل  اأنزله  دينيًا  كتابًا  كان  واإن  الكبى  الكرمي  القراآن  غاية  اإن  اأوالً: 
هذا  ولي�ض  الفني،  اجلانب  اليفقد  اأن  احلقه،  االإن�سانية  اإىل  النا�ض  واإي�سال  النا�ض  لهداية 
ويتجلي  مق�سديته،  اإمتام  تع�سد  األفاظه  واإكمال  الفني،  االإعجاز  طابع  ي�سوده  بل  فح�سب 
ال�رضد الق�س�سى باأنواعه املتعددة وجوانبه البديعة بو�سوح يف الق�س�ض القراآنية وال �سيما 
يف  �رضمي  مي�سال  جوزيف  اقتحه  فما  طه.  �سورة  يف  عليه ال�سالم  مو�سى  النبي  ق�سة  يف 
كتابه دليل الدرا�سات االأ�سلوبية يف معاجلة الق�سايا ال�رضدية من القرينة والوظيفة واملبلغة 
احتوت عليها ق�سة مو�سى عليه ال�سالم يف �سورة طه، وما هو العجب العجاب اأن هذه الق�سايا 

املعا�رضة الطازجة تنطبق انطباقًا �سبه تام مع الن�ض القراآين. 
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الق�سايا  ● ا�ستك�ساف بع�ض  �ساعدت على  �سورة طه  امل�ستخدمة يف  القرينة  ثانياً: 
اأو و�سف الوادي  اإبداع ال�سورة اجلديدة يف مثل و�سف الع�سا بحية ت�سعى،  العامة منها: 
بالقد�سية، ثم الك�سف عن ال�سخ�سيات امل�سادة: الفرعون الطاغي ومو�سى النبي الذي يغ�سب 
ال�سحرة ع�سيهم  اإلقاء  الداللية:  االنزياحات  تبيني  لينًا، كما يحاول يف  قواًل  ويقول  اأ�سفًا 
ملباراة احلق بغية اإف�ساله، بجانب اإلقائهم �سجداً وطفو اإميانهم على ال�سطح. ثم تبيني مكر 

ال�سامري، وو�سف عجله باأنه ج�سد له خوار. 
ثالثاً: الوظيفة بينت العقد ال�سغرية املوجودة يف الق�ض وكيفية حلها، وهي وحدات  ●

ت�سجيعية �سغرية ت�سدر اأحيانًا عب خطاب اإلهي، واأحيانًا اأخرى تزيح ال�ستار عما يدور يف 
خلجات ال�سخ�سيات، كما اأظهر تاأليه فرعون لنف�سه، وكما تبني للمتلقي خطًا مينحه القيا�ض 
بني العقاب الدنيوي الفاين، واالإميان الرا�سخ الذي ال يتزعزع، وذلك عند ما عاقب فرعون 

ال�سحرة وا�ستقاموا اإميانًا منهم. 
مو�سى  ● ق�سة  يف  فالف�ساء  الق�س�سي،  الف�ساء  جت�سيد  على  ي�ساعد  املبلغة  رابعاً: 

طه:  �سورة  يف  املجازي  املكان  مظاهر  ومن  والفاعلية،  باحلركة  يتميز  متحرك  متنوع 
التابوت، جذوع النخل، اليم، ومن مظاهر االأمكنة العادية يف ق�سة مو�سى: الواد املقد�ض، 
مدين، الطور االأمين، و... واالأ�سياء وهي ما يعني بها يف الوحدات املبلغة تتاوح بني كونها 

من االأ�سياء اجلامدة وبني كونها داخلة يف االأ�سياء اخلداعية. 
باالنفعاالت  ● يتميز  مو�سى  ق�سة  يف  الوجدانية  ال�رضد  اأبعاد  خام�صاً: 

عراك  اخلتام  حتى  البدء  من  هذه  الق�سة  اأن  كما  والهزلية،  وال�سحرية  املاأ�ساوية 
اأي  على  حتتوي  ال  الق�سة  وهذه  دراماتيكية.  انفعاالت  ي�سكل  اعتقادي  اجتماعي 

اللذات.  على  قائم  �سهواين  انفعال 
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