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تَُعّد املقاربة السـSئية يف مسـتواها إالجرايئ اخلاّص حقال خصيبا منفتحا عىل النصوص      

hارس من ٕاماك�ت تأويلية طموحة، وآليات حتليلية أالدبية الشعرية والرسدية، مبا تتيحه ل
مرنه، متكّنه من الولوج ٕاىل ديوان العالمات بشـىت ٔاشاكلها ؤامناطها ومسـتوjهتا، بغية 
اسـتكناه حقيقهتا وٕافضاءاهتا ا*اللية الرامزة، واستنطاق طبيعة العالقات املاثw فS بيهنا، من 

العالمات النصية ال يكتفي �ملعطى اللغوي أالويل  تشالك وتقابل وحنوهام. وهبذا فٕان نظام
  حفسب، وٕامنا بتسع ليسـتوعب عنارص ٔاخرى حييل ٕالهيا البعد التأوييل للنص.

وقد ٔافىض الطوفان التكنولو� الرمقي املعارص ا�ي اكتسح مجيع ميادين النشاط إالنساين 
ت أالنساق املعرفية عن ختلّق مفاهمي جديدة اكن لها ٔاثر معيق يف توجيه شـىت موضوعا

توجهيا جديدا اصطبغ �لواقع §فرتايض ا�ي رّخسه منطق الرمقنة رسوخا وصار لزاما ٔان 
تمتثّ® تª ا/ٔالنساق مجيعها دون اسـتثناء. ومن ٔابرز تª املفاهمي ٕاحلاحا الوسائط واملعاجلة 

  االٓلية والتفاعل والرتابط وغريها.
كرث املفاهمي ارتباطا بقراءة النص الرسدي، ٕاذ يتجاوز ولعّل املفهوم أالخري (الرتابط) من أ 

مبدٔا اخلطية والتعاقب ٕاىل آفاق يتشّظى فهيا النص (اخلطاب) لميتّد يف مسارات رسدية 
متعّددة وخمتلفة ومتاكمw يف آن واحد، مع §حتفاظ جبوهر احليك (احلاكية)، وبذ« ٔاحضى 

تقنية جديدة يف إالبداع والقراءة معا،  يف عرص املعلوميات hypertexteالنّص املرتابط 
واجلامع بني أالمرين هو تشّظي فعل تلقّي اخلطاب، حيث يتيح ٕاماك�ت التفاعل الباين القامئ 

  بني شـىت العنارص اجلزئية للمشهد الرسدي أالصل.
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وهذه ظاهرة تعّن بوضوح للممتّعن يف نظام اخلطاب القصيص القرآين، مما يسـتوجب قراءهتا 
ظور سـSيئ. ؤاشري ههنا ٕاىل ٔانين ال ٔاقصد مقاربة مسـتوى السميائيات الرسدية وفق وفق من

تصّور غرمياس، وٕامنا وفق مسـتوى آخر، ذ« ٔان ٕانعام النظر يف طبيعة اخلطاب القصيص 
القرآين يدرك تفاعل الصور املشهدية يف مسـتوjت ترابطها وÔٔننا نتتبّع نّصا ٕالكرتونيا عرب 

  تقل بلمسة ٔاو نقرة واحدة من صورة مشهدية ٕاىل ٔاخرى. شاشة احلاسوب، فنن 
مثال  –علهيم السالم  –فقد ٔاورد النظم القرآين املعجز قصص آدم ونوح وٕايراهمي وموىس 

يف سـياقات خمتلفة وبوجوه من أالداء خمتلفة، ٔامالها حدث تزنيل الوÙ، وال يعين ذ« 
جعازي ؤاطواره، ولعّل هذه الظاهرة ٔان §ختالف البتة ٔان مثة تعارضا يف مشاهد احليك االٕ 

تكون ٔادخل يف نظام الرتابط النيص ا�ي يتحقّق من خالل احلاسوب والشابكة. مفا طبيعة 
ا*الالت اليت يوÙ هبا هذا الرتابط ا�ي يثبت مرة ٔاخرى قابلية اخلطاب القرآين ٔالن 

  ن رّيق؟يتفاعل وينسجم ولو سـSئيا مع روح ّلك عرص وثقافته åام بلغه م
        مفهوم الرتابط النيص:مفهوم الرتابط النيص:مفهوم الرتابط النيص:مفهوم الرتابط النيص:    ••••

ٕاشاكل مصطلحي، ذ« ٔانه مت اسـتخدام هذا  hypertexteيكتنف معلية ضبط مفهوم 
املصطلح مضن نسقني معرفيني ليشري ٕاىل مفهومني متغايرين، يتصل ٔاوهلام مبجال املعلوميات، 

يف ، وذ« 1965عام  T.Nelsonولعّل ٔاول من اصطنعه يف هذا اïال هو طيد نلسون 
ú ود سابقةû عىل ٔüدو ٕاذ ات�سـياق هتيئته ملرشوع كسا  سعى لتجاوزها. ؤاما املفهوم

 hyper textualitéالثاين فريتبط بتحليل النص أالديب والوقوف عند نوع العالقة النصية 
بني نّص الحق وآخر سابق، وهو ما اضطلع به جريار جينات حي� وّظف املصطلح عام 

من شأنه ٔان يفّرس عدم درايته ٔان املصطلح اكن متداوال يف حقل  ، أالمر ا�ي1982
املعلوميات. ومبدٔا هذه العالقة ٔان الاكتب من خالل قراءاته املتعّددة يتعلّق ٕاجيابيا بنّص 
منوذج ٔاو اكتب آخر حيتذي به حماوال نسج نّصه عىل شالكته ممتثّال جتربته ٔاو حماوال التنويع 

عيد يقطني ٕاىل حّل هذه املعضw املصطلحية بأن اقرتح للمفهوم علهيا . وقد سعى الباحث س 
  أالول مصطلح الرتابط النيص، وللمفهوم الثاين مصطلح التعلّق النيص .

من رمح املعلوميات، ٕاذ ٔانه يتحقّق من  hypertexteوبذ« نشأت فكرة النص املرتابط، 
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جتاوز ر�بة المنط اخلطّي عىل  خالل اسـتخدام الربجميات والتقنيات احلاسوبية. ؤامه مزياته
مسـتوى القراءة، ٔالنه يتكّون من مجموعة من الُعقد ٔاو الشذرات اليت يتصل بعضها ببعض، 

، ؤاحضى النّص  بواسطة روابط مرئية، ويسمح هذا النص �النتقال من معلومة ٕاىل ٔاخرى
امع بني أالمرين هو املرتابط يف عرص املعلوميات تقنية جديدة يف إالبداع والقراءة معا، واجل

تشّظي فعل تلقّي اخلطاب، حيث يتيح ٕاماك�ت التفاعل الباين القامئ بني شـىت العنارص 
  اجلزئية للنص أالّم.

لعّل ٔابرز مسة للنص تمتثّل يف ذ« ال�سك الشديد بني عنارصه, حىت يبدو النص قطعة 
ووسائل نصية حّددها  واحدة متناسقة أالجزاء, ويّمت حتقيق الرتابط النيص عرب روابط

اللغويون ا�ين اشـتغلوا بنحو النص. ونريد هنا تª املعايري السـبعة اليت وضعها لك من 
 Wolfgang, وولفغانغ دريسلرRobert de Beaugrandeروبرت دي بوغراند 

Dressler   ,ويه: §تساق, و§نسجام, واملقصدية، واملقبولية, والسـياق, والتناص
رتابط النيص ٕاذن يعين وجود عالقة بني ٔاجزاء النص ٔاو مجل النص ٔاو وإالخبارية . فال

فقراته, لفظية ٔاو معنوية، والرتابط بني ٔاجزاء النص من ٔابرز خصائص النصية, متزي النص عام 
  ليس نصا.

  ويرى سعد مصلوح خبصوص هذه املعايري ٔان �ٕالماكن تقسـميها ٕاىل ثالثة ٔاصناف:
  معياري §تساق و§نسجام .ٔاوال: صنف يتصل �لنص ويشمل  -
  (نيا: صنف يتصل مبنتج النص ومتلقيه, ويشمل معياري املقصدية واملقبولية . -
  (لثا: صنف يتصل بظروف ٕانتاج النص وتلقيه, ويندرج مضنه معيارا السـياق والتناص  . -

 فٕاىل ٔاي مدى ميكن ٔان ينطبق هذا التصّور عىل اخلطاب القصيص القرآين من حيث بناؤه
  النيص ؟ وما طبيعة العالمات اليت تنتظم نسقه يف ٕاطار فكرة الرتابط النيص ؟

  الرتابط النيص / الرسدي يف قصص موىس 
تنساب أالحداث القصصية يف سور القرآن يف مقاطع رسدية مرتابطة فS بيهنا من ûة، 

وإالجياز  ومنسجمة وإالطار القصدي لرسد تª أالحداث من �حية ٔاخرى. يطوهيا إالجامل
طورا ويبسطها التفصيل والتكثيف طورا آخر، ونلّح ههنا عىل ٔان طريقة حتليل هذا المنط 
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من الرسد إالجعازي، ختتلف عن مسا« حتليل صور الشعر. وقد ٔاطلق الباحث سلSن 
عرشايت، عىل الشلك القصيص ا�ي ينتظم هذا المنط من الصور �لقصة املفتوحة، وقصد 

  لرسدي املتعلّق بسرية نيب ٔاو رسول غالبا، والوارد يف ٔاكرث من سورة .هبا ذ« النسق ا
تراءى لنا ٔان ذكر موىس  مضن اخلطاب القصيص القرآين جاء يف ملفوظات رسدية تنطوي 
ة يف سـبك عنقودي انسـيايب مرتابط ُمْحمك أالداء، جاء منسجام ٕاىل  عىل صور َحَدثية مرتاص1

�ي يشّع بشـىت املعاين الوعظية و§عتبارية والقمي الرتبوية حّد ال متناه مع البعد ا*يين ا
وإالميانية واملرايم العقدية من جنبات ّلك ملفوظ رسدي، و�« حنّبذ اختاذه ٔامنوذجا *راسة 

  هذا المنط وحتلي® من منظور سـمييايئ.
امتداد واملالحظ ٔان هذه الصور / امللفوظات الرسدية مل تُنَسج وفقا لسـياق واحد ٔاو عىل 

سورة قرآنية واحدة، ٕامنا وّزعها أالداء تبعا ملالبسات خمتلفة عىل مدار سور عّدة مكّية 
ومدنية، ٔامهها: البقرة وأالعراف ويونس وطه والشعراء والمنل والقصص وغافر والزخرف 

  وغريها، وهذا عىل غرار ما هو قامئ يف قصص آدم ونوح وٕابراهمي مثال.
د شامل، وٕامنا راهن أالداء عىل مقتىض الغاjت وأالغراض ا*ينية وبذ« مل ينتظمها جّو واح

يق ٔالجلها القصص القرآين، واليت اكن مهنا تثبيت قلب النيب  وحصابته من  اجلزئية اليت سـِ
حوú، وبيان ٔان وسائل أالنبياء يف ا*عوة موّحدة, ؤان موقف ٔاقواåم مهنم متشابه، وبيان 

بني مآل الصابرين واملؤمنني ٕاىل  النرص املؤّزر, والفوز يف ا*ارين, وسوء عاقبة املكّذِ
واملسـهتزئني �لرسل وأالنبياء, وٕاثبات ّجحية الوÙ، وتربية إالنسان, وترشـيد سلوكه 
والرتغيب يف ماكرم أالخالق، وتوجيه العواطف القويّة الصادقة حنو عقائد ا*ين إالساليم 

  .احلنيف ومبادئه، وغري ذ« من املقاصد ..
فّلك مشهد من هذا النبأ القصيص يؤّطره سـياق خاّص، واملوقف ا*يين هو ا�ي يرشط 
نسق أالداء التصويري وحركيته، فأحيا� يتّخذ املشهد القصيص الواحد ٔاكرث من بؤرة حدثية 
نظرا لقميهتا التبليغية، ؤاحيا� يطوي أالداء بعض البؤر ويرضب عن ذكرها صفحا يف موضع 

اسـتدعاها يف موضع سابق، ٔالهنا ال تسـتجيب ملغزى ديين ما. وهذا ما حيقّق معّني بعد ٔان 
ه عن الرسد التخّييل يف أالدب ا�ي يُعىن حببك أالحداث �اهتا  د الرسد إالجعازي ومتزي@ تفر@
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امتثاال لغاjت فنية حمضة. ومن هنا سـنعترب ٔان ّلك حلقة قصصية وّلك مشهد رسدي يعّد 
  قودي، ٔاو رافدا مضن املسار §نسـيايب.صورة مضن إالطار العن

وليس مثة ما يسوّغ مقوA التكرار يف ٔاحداث قصص القرآن، فذاك طرح مردود، ٕاذ يرى 
سـيد قطب ٔانه يرد يف مواضع ومناسـبات. وهذه املناسـبات اليت يساق القصص من ٔاجلها 

يت علهيا، والطريقة يه اليت حتّدد مساق القّصة، واحللقة اليت تُعَرض مهنا، والصورة اليت تأ 
اليت تُؤّدى هبا، تنسـيقا للجّو الروÙ والفكري والفّين ا�ي تُعرض فيه. وبذ« تؤّدي دورها 
املوضوعي، وحتقّق غايهتا النفسـية، وتلقي ٕايقاعها املطلوب. وحيسب ٔا�س ٔان هنا« تكرارًا 

لكن النظرة يف القصص القرآين، ٔالن القّصة الواحدة قد يتكّرر عرضها يف سور شـىت. و 
د ٔانه ما من قّصة، ٔاو حلقة من قّصة قد تكّررت يف صورة واحدة، من �حية  الفاحصة تؤكِّ
القدر ا�ي يساق، وطريقة أالداء يف السـياق. ؤانه حيC تكّررت حلقة اكن هنا« جديد 

، فزوا j. فناسب تكرار القصص تكرار تثبيت فؤاد النّيب  تؤّديه، ينفي حقيقة التكرار
  اهد القّصة يف القرآن متعّددة وخمتلفة تؤّدي ُلكD مهنا دالA جديدة.مش

ونؤثر ٔان نطلق عىل هذه الظاهرة التصويرية اليت الزمت كثريا اخلطاب القرآين بعامة، 
واجلانب القصيص منه خباصة مصطلح التكثيف، وقد اصطنع لها فاضل السامرايئ مصطلح 

وقف الواحد ٔاكرث من موضع وسـياق يؤّدى وفق صيغ احلشد الفين ا�ي يقتيض ٔان حيمتل امل
خمتلفة، مما ييش بأن ّلك مادة لغوية åام اكن شلكها مت اصطناعها بشلك فين مقصود يف 
منهتـى ا*قّة والروعة. فقد يراعي أالداء جوانب عّدة، مهنا سـياق التعبري، والسورة اليت ورد 

مقار� لهذا التعبري، فضال عن السور فهيا السـياق، وسائر السـياقات اليت تقتيض ٔاداًء 
  أالخرى اليت حتوي تعبريات متشاهبة ٔاو خمتلفة .

ؤاما عن التكثيف يف اخلطاب القصيص القرآين، فٕان القصص الواحد قد ينطوي عىل ٔاكرث 
من موضع عربة، ؤاكرث من مناسـبة، فال غرو ٔان يتخّري التعبري مهنا املوضع املالمئ ٔالداء العربة 

قف §ستشهاد واالتعاظ، وتسليط الضوء عليه، حفوادث القصص القرآين ال وٕابراز مو 
تتكّرر بشلك اعتباطي، ٔالهنا غري مقصودة �اهتا، وٕامنا الشأن يف مواقف العربة، �« فٕان 
السـياق هو ا�ي يتّرصف يف انتقاء أالحداث حبسب ا*واعي املتجّددة يف ّلك موضع، 
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  موقف . وحيّدد منط أالداء املالمئ للكّ 
لقد توّزعت ٔاحداث قصص موىس يف مشاهد تصويرية عديدة عىل امتداد اخلطاب القرآين 
لكّه، وقد اجهتد� يف تصنيفها حبسب تسلسل أالحداث عىل مسـتوى املادة احلاكئية وليس 
ل، مركّزِين عىل ٔاغلب مراحل سرية موىس املذكورة، حناول  عىل مسـتوى اخلطاب ٔاو التزن@

 wتقريبا مضن اجلدول إالحصايئ التوضيحي االٓيت:ٕايرادها اكم  
  العدد   صنفها  السورة ورمق االٓية  صص موىسصور املشهد الرسدي يف ق  الرمق
.       49البقـرة:   .اده لبين ٕارسائيل قبل ميالد موىسصورة علّو فرعون واضطه  01

مكية   مدنية  . 6 – 4.    القصص: 6مي: . ٕابراه141. أالعراف: 129أالعراف: 
  05  مكية  مكية  مكية

صورة ميالد موىس  وٕالقائه يف الّمي بوÙ ٕالهـي وعودته ٕاىل ٔامه وتنشئته يف قرص   02
  03  مكية  مكية  مكية  .13 – 7.   القصص: 18.  الشعراء: 40 – 37طه:   فرعون.

صورة فتكه  بعدّو الرجل ا�ي استنرصه وخروجه من املدينة �جتاه مدين، ولقائه   03
 – 15. القصص: 21 – 19.     الشعراء: 40طـه:   ه من ٕاحدى ابنتيه.بشعيب وزواج

  03  مكية  مكية  مكية  . 21
من مدين بأه® ومشاهدته النار، والنداء إاللهـي والوÙ �لواد  صورة خروجه   04

.  53 – 51مرمي:  .5. ٕابراهمي: 97 – 96. هود: 164النساء:   تلكيف �لرساA.املقّدس وال 
 – 29. القصص: 12 – 7ل: . المنـ17 – 10. الشعراء: 48 –املؤمنون: . 46 – 9طـه: 
 – 15.  النازعات: 15املزّمل:  . 38. ا�ارjت: 24 – 23غافر: . 36 – 35الفرقان:  .35

مدنية مكية  مكية  مكية  مكية  مكية  مكية  مكية  مكية مكية  مكية  مكية    .17
  14  مكية  مكية  

أالعراف:   فرعون قصد دعوته ٕاىل عبادة هللا صورة موقفه  بني يدي  05
 – 36. القصص: 59 – 47. طـه: 79 – 75. يونس: 37 – 17. الشعراء: 112 –103
مكية  مكية  مكية  مكية    19 – 18.    النازعات: 25.    غافر: 39. العنكبوت: 39

  08  مكية  مكية  مكية  مكية
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حرة وحتّدي موىس   06 يدمه، وٕاقرارامه إالمياين مبعجزته الصارخ لك  صورة حرش الس1
.ú ت التسع البيّنات. وٕايذاؤمهjٓ127 –113أالعراف:   الغالبة، وحجود فرعون وملئه �ال .

.      44.   احلج: 76 – 60.    طـه: 102 - 101.    إالرساء: 86 – 80يونس: 
 .54 – 46. الزخرف: 69.      أالحزاب: 14 – 13. المنل: 51 – 38الشعراء: 

مكية  مكية  مكية  مكية  مدنية  مكية  مكية  مدنية    .23 – 20. النازعات: 39ا�ارjت: 
  11  مكية  مكية  مكية

صورة جماوزة موىس  وبين ٕارسائيل البحر وانفالقه والطريق اليبس وجناهتم من   07
. يونس: 138 –136. أالعراف: 50 – 49البقرة:   املطاردة وهالك فرعون وجنوده غرقا.

. 68 – 52.   الشعراء: 36. الفرقان: 79 – 77.    طـه: 103.   إالرساء: 92 – 90
. 46 – 45. غافر: 116 –114.  الصافات: 40.  العنكبوت: 42 – 40القصص: 
.26 – 24.   النازعات: 16.      املزّمل: 5.   الصف: 40. ا�ارjت: 56 – 55الزخرف: 
مكية  مكية  مكية  مكية  مكية  مكية  مدنية مكية  مكية  مكية  مكية  مكية    

  16  مكية  مدنية  مكية  مكية
البقرة:   صورة مواعدة موىس مليقات ربّه وٕاتيانه التوراة والصحف وأاللواح.  08
.          17.   هود: 145-142.     أالعراف: 154.     أالنعام: 91. أالنعام: 53 – 51

. 24 – 23.   السجدة: 49. املؤمنون: 49 – 48: .     أالنبياء2.     إالرساء: 110هود: 
.       36.     النجم: 12.   أالحقاف: 45. فصلت: 55 – 54. غافر: 122 –117الصافات: 

مدنية  مكية  مكية  مكية  مكية  مكية  مكية  مكية  مكية  مكية                                  .19أالعىل: 
  16  مكية  مكية  مكية  مكية مكية  مكية  

صورة ضالل بين ٕارسائيل واختاذمه من العجل ٕالها وعصياهنم لهارون وغضب   09
.  أالعراف: 153. النساء: 93 – 92. البقرة: 54 – 51البقرة:   موىس  الشديد بعد عودته

  05  مدنية  مدنية  مدنية مكية  مكية  .99 – 83. طـه: 154 –148
فة امللّمة هبم وٕاحياؤمه بعد مماهتم بعد ٔان صورة نتق اجلبل فوق بين ٕارسائيل والرج  10

.     النساء: 64 – 63. البقـرة 56 – 55البقـرة:   رؤية هللا ûرةسألوا موىس  



 اميند/ نور ا*ين دح     سـمييائية الرتابط النيص يف اخلطاب القصيص القرآين قصص سـيد� موىس ٔامنوذجا           
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  04  مدنية مدنية  مدنية مكية  .156 –155. أالعراف: 154 – 153
  01  مدنية  73 - 67البقرة:   صورة بقرة بين ٕارسائيل.  11
  01  مكية  82 - 60كهف: ال   صورة موىس  والعبد الصاحل.  12

  
ميكن من خالل هذا اجلدول التوضيحي رصد مالحظات بشأن ظاهرة الرتابط النيص 
وبعدها السـمييايئ يف قصص موىس املمتّدة عىل اكمل اخلطاب القرآين، نوردها عىل النحو 

  االٓيت:
انسـياب الهنر ا�ي يشّق ú روافد  ٔاوال: لقد انسابت جمرjت ٔاحداث قصص موىس  -

شّعبة عىل مدى مساره، فاكن ّلك رافد يروي جانبا معّينا من الهيلك اللكّي لهذا النبأ مت 
القصيص، فزتداد خصبا ومناء وهباء، وتصب@ تª الروافد يف شـىت أالغراض التبليغية اليت 
تتّرشب مهنا، وفق نظام رسدي خيضع ملقتضاها �ملقام أالوّل. ويقول سـيد قطب بشأن 

ي ميّزي قصص موىس الواردة يف سـياقات تفصيلية غالبا، ومضن ٕاشارات الرتابط الرسدي ا�
... ويف ّلك مرة اكنت احللقات اليت تعرض مهنا ٔاو إالشارات متناسقة مع رسيعة ٔاحيا�: 

موضوع السورة، ٔاو السـياق ا�ي تعرض فيه، عىل حنو ما يه يف هذه السورة؛ واكنت 
  السـياق. تشارك يف تصوير املوضوع ا�ي هيدف ٕاليه

%) عىل   85(نيا: غلبة السـياقات املكّية املتصw بقصص موىس بنسـبة فائقة (قرابة  -
السـياقات املدنية اليت وردت فقط يف سور (البقرة والنساء واحلّج وأالحزاب والصّف) 
برتكزي رسدي ٔاضأل بكثري مما هو قامئ يف املشاهد املكّية. وهذا ٔامر ينسحب تقريبا عىل 

القرآن الكرمي، ولعّل مرّد ذ« ٔان القصص اكن وسـيw لبناء العقيدة احلقّة، سائر قصص 
وتصحيح مفاهمي الرساA والنبّوة والتوحيد والعبودية اخلالصة ] تعاىل، مما اكن من غاjت 
السور املكّية، يف حني ٔان حمور اه�م القرآن املدين اكن ٕارساء دعامئ الترشيع بعد ٔان بدٔات 

  رار تلوح يف ٔافق اïمتع إالساليم النبوي .بوادر §سـتق
(لثا: اقتىض إالخبار ببعض ٔاحداث قصص موىس يف سورة البقرة مثال توجيه اخلطاب  -

هتتدون...) يف  –تشكرون  –مث عفو� عنمك  –فرقنا بمك البحر  –ٕاىل بين ٕارسائيل (ّجنينامك 



 د/ نور ا*ين دحامين          سـمييائية الرتابط النيص يف اخلطاب القصيص القرآين قصص سـيد� موىس ٔامنوذجا      
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يهتم من بطش فرعون سـياق §متنان علهيم مبا خّص ٔاسالفهم من ٔافضال مهنا تنج 
واضطهاده مبعجزة فلق البحر وٕاغراقه، ومهنا مواعدة نبّهيم موىس ٔاربعني ليw ٕاليتائه التوراة، 
ومهنا عفوه تعاىل عهنم بعد اختاذمه العجل ظلام وبعد متادهيم يف الضالل. كام ُوّجه ٕالهيم 

  اخلطاب يف سـياق ذكر نبأ البقرة (وٕاذ قتلمت نفسا...). 
سورة النساء يطابق التعبري القرآين بني املوقف الراهن (زمن الوÙ) واملوقف  رابعا: ويف -

الغابر (زمن احليك)، فهناك متاثل بني املشهدين توّ_ من خالú أالداء ختفيف ضغط عناد 
، فقد سعوا ٕاىل تعجزيه بطلب ٕانزال كتاب من السامء، وقد فعل ٔاهل الكتاب عن النيب 

موىس ملا طلبوا منه رؤية هللا ûرة. والنتيجة واحدة ويه ال�دي ٔاسالفهم ٔافظع من ذ« مع 
  يف الصدود والظمل.

خامسا: ٔاما يف سورة احلّج فهناك ومضة رسيعة عن موىس يف سـياق إالشارة ٕاىل تكذيب  -
َب  أالقوام السابقني ٔالنبياهئم، دون ٕايراد ٔاّي حادثة، ٕاذ اكتفى هللا تعاىل �لقول: (َوُكّذِ

تطالعنا يف سورة أالحزاب كذ« ومضة رسيعة ٔاخرى عن موىس، يف سـياق ُموَىس). و 
توجهيـي هنـى هللا تعاىل من خالú املؤمنني ٔان يكونوا اك�ين آذوا موىس من قومه، ؤارضب 
عن ذكر ٔاي ٕاضاءة رسدية. وخيّمي إالضامر القصيص يف سورة الصّف ٔايضا، ٕاذ تاكد الصورة 

ملفوظ حواري ملوىس يلوم فيه قومه عىل ٕايذائه، وبيان  ُختزتل يف ومضة رسيعة، لوال ٕايراد
ُ قُلُوَهبُْم). ومن جعب ٔان يكون املعىن اجلامع ملعظم  1cَزاَغ ا dا َزاغُوا ا مآهلم احملتوم: (فَلَم1

  .السـياقات املدنية هو تسليط الضوء عىل صورة ٕايذاء بين ٕارسائيل ملوىس
حّظٍ متساٍو من الورود مضن شـىت املواضع، بل سادسا: مل تكن ّلك البؤر املشهدية عىل  -

تباين مقدار وجحم حضورها كرثة وقwّ، حسب مقتىض الغرض ا*يين والتبليغي والتعلميي، 
فهناك مشاهد حدثية مل حيمتلها سوى موضع واحد حنو صورة بقرة بين ٕارسائيل، اليت 

يشء من ٔافعال البرش åام  اضطلعت مبا ٔانيط هبا من عربة داAّ عىل ٔانه تعاىل ال يعزب عنه
 Ùحاولوا ك�هنا، وصورة موىس والعبد الصاحل، اليت وردت اسـتجابة ملغزى ٕارشادي يو

  بأن عمل هللا تعاىل ال يضارعه عمل خملوق حىت ولو اكن من ٔاويل العزم.
ومل يُعرض مشهد ميالد موىس وٕالقائه يف الّمي وعودته ٕاىل ٔامه وتنشئته يف قرص فرعون، 
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ث مرات، ومل يكن بداعي تقدمي ٕافادة عن حياته اخلاصة حفسب، وٕامنا ليؤّدي سوى ثال
 ú شأن جلل، ؤان هللا تعاىل كفل ú بأن هذا الرضيع الضعيف سـيكون Ùمغزى دينيا يو
الرعاية وامحلاية واحلفظ رمغ اضطهاد فرعون ا�ي اسـهتدفه وقومه حىت قبل والدته، ؤان 

  اjٓت هللا سـتعضد نبّوته.
در نفسه ُعرضت صورة قتل موىس خصم الرجل ا�ي استنرصه وخروجه من املدينة و�لق

�جتاه مدين، ولقائه بشعيب وزواجه من ٕاحدى ابنتيه؛ مّر�ن مجمwً مقتضبًة يف سـياق 
ه من سورة طه، ويف سـياق تبّجح فرعون وتوبيخه ملوىس، ومّرة امتنان هللا تعاىل علي

ٔاخرى بنوع من التفصيل وإالطناب يف سورة القصص، واملوقف ا*يين هو ما ٔامىل املراوحة 
  بني أالسلوبني.

وهناك بؤر مشهدية ٔاخرى طالها التكثيف الرسدي، فأضاءها الرسد يف مواضع كثرية من 
موىس وبين ٕارسائيل البحر وانفالقه ٕاىل فرقني والطريق سور القرآن، مثل: صورة جماوزة 

اليبس وجناهتم من املطاردة وهالك فرعون وجنوده غرقا اليت وردت زهاء ست عرشة مّرة، 
ٔالن املشهد هنا مشهد حسم وقطيعة بني احلّق والباطل، ومعه تبلغ العربة ا*ينية ذروهتا، 

  اب.فيسـتبرش املؤمن �لنجاة ويفزع الاكفر من العق
ؤاما مشهد مواعدة موىس مليقات ربّه وٕاتيانه التوراة والصحف وأاللواح، فقد ورد ست 
عرشة مّرة تقريبا ٔايضا، وقد ٔاحال ٕاىل حدث عظمي وهو اختصاص موىس بتلكمي هللا عّز 

َ� َخْريٌ ِمْن َهَذاوجّل، ترشيفا ú، سـS ؤانه اكن حمّل ازدراء وهتّمك من فرعون اللعني:   dْم ا dا 
ي ُهَو َمهٌِني َوَال يََاكُد يُِبُني  ِ ، كام ارتبط ٕ�نزال حصف موىس اليت 52،  الزخرف: ا�1

تضمنت مبادئ رشيعته اليت جاءت لتنظم حياة بين ٕارسائيل. وال خيفى ما يف ذ« من ٕايعاز 
ٕاىل ٔان الرشائع الساموية تسـتقي ٔاحاكåا من مصدر رّ�ين حكمي، وتقبس تعالميها من مشاكة 

  احدة.و 
ومن املشاهد اليت اكتنفها التكثيف الرسدي ٔايضا مشهد خروج موىس من مدين بأه® 
ومشاهدته النار، والنداء إاللهـي �لواد املقّدس والتلكيف �لرساA، اليت ٔاضاءها الرسد حنو 
ٔاربع عرشة مّرة، واسـتدعاها الرسد هبذا القدر الوافر ٔالهنا من أالمهية مباكن، ففضال عن 
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، ٕاذ  ا ٕاىل حدث التلكمي يه ٔايضا، متثل مرحw جّد حامسة يف سرية الرسول موىس ٕاحالهت
ُعرضت لٕالعالن عن بداية هناية اضطهاد فرعون لبين ٕارسائيل، وٕاسدال السـتار عن 

  مآسـهيم.
حرة، وحتّدي موىس الصارخ لكيدمه، وٕاقرارامه بغلبة معجزته  وكذ« مشهد حرش الس1

�الjٓت التسع البيّنات، واتصال ٕايذاؤه ú ؤالتباعه، اليت وردت وٕامياهنم به، وحجود فرعون 
ٕاحدى عرشة مّرة، وهو فS يبدو مشهد حيوي يرمس مشهد التحّدي ا�ي مّزي بني مفهوم 
النبّوة الرّ�نية ومفهوم السحر ا�ي يصدر عن �لباطل، ويلقي موقف العربة هنا بظالú اليت 

ية åام سطع برهاهنا ال جتدي نفعا مع من معيت بصريته توÙ سـمييائيا بأّن االjٓت احلسـ 
  وزاغ برصه، فاكن لزاما ٔان تقام ّجحة إالسالم من قبيل املعجزة املعنوية.

ؤاما �يق البؤر املشهدية أالخرى فأحلّت بنسب متوّسطة متفاوتة، فقد وردت صورة نتق 
رؤية  اهتم بعد ٔان سألوا موىساجلبل فوق بين ٕارسائيل والرجفة امللّمة هبم وٕاحياؤمه بعد مم

هللا ûرة، ٔاربع مرات، وُعرضت مخس مرات ّلك من صورة علّو فرعون واضطهاده لبين 
ٕارسائيل قبل ميالد موىس ، وصورة ضالل بين ٕارسائيل واختاذمه من العجل ٕالها وعصياهنم 
 لهارون، وغضب موىس بعد عودته، ؤاما صورة موقفه بني يدي فرعون قصد دعوته ٕاىل

  هللا فقد تضمنهتا مثانية مواضع قصصية قرآنية.
سابعا: متّزيت إالضاءات التصويرية بتنوّع ٔاسلويب ثّر يعكس براعة النظم واتساق التأليف،  -

فمل تكن عىل هيئة واحدة من حيث أالداء الصويت والرصيف والبالغي والنحوي، ومقتىض 
ة والبنية إالفرادية والنظام حال اخلطاب ومقامه هو ما يفرض هندسة الوحدة الصوتي

  أالسلويب والرتكيب النحوي والشلك إاليقاعي املنهتج.
(منا: اتسمت بعض من تª الصور �ٕالجياز و§قتضاب، وبعضها توّ_ التوّسع  -

وإالطناب، وبعضها متظهر يف ٕاشارات وومضات خاطفة ال تاكد نقبض علهيا ٕاال بمتّعن وتدبّر، 
تفصيالهتا، فاحسة اïال لظاللها وٕاحياءاهتا الروحية والنفسـية فُتضمر أالحداث وحتجب 

والفنية والرمزية لزتكية الغرض ا*يين. وّلك مهنا ميثّل جزءا متفّرعا عن عنقود كبري مرتاّص 
العنارص. ومقتىض حال التزنيل هو سـّيد املوقف دامئا، ٕاذ يناط به حتديد املواطن اليت 
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  اليت تتخفّف من وطأته. يعتورها تضّخم رسدي، واملواطن
�سعا: وعىل غرار التقدمي والتأخري مضن املسـتوى النحوي والبالغي، يُلَحظ ٔايضا تقدمي  -

وتأخري عىل مسـتوى ترتيب أالحداث الرسدية يف سـياقها إالجاميل اللكّي، يقرتب من مفهوم 
واحق *ى "جريار جينات"  ا�ي يتخذ فنيا مظهري الل distorsionالتنافر الزمين 

والسوابق الرسدية، ٕاذ ٔان نظام رسد أالحداث عىل مسـتوى اخلطاب ال يتطابق بسبب 
  خضوع القصص القرآين ملقتىض التوجهيات ا*ينية والفنية مع تسلسلها املنطقي.

من ذ« مثال سـياق سورة طه ا�ي يسـهتّل جمرjت النبأ انطالقا من مرحw متأّخرة ويه  
ى 9َوَهْل اdَ�َك َحِديُث ُموَىس ( شاهدته النار: خروج موىس بأه® من مدين وم  dْذ َرا

q
) ا

ِجُد عََىل الن1اِر ُهدً  dْو ا dِتيُمكْ ِمْهنَا ِبقَبٍَس ا َٓ َٓنَْسُت َ�ًرا لََعّيلِ ا ّينِ ا
q
ْهِ®ِ اْمُكثُوا ا dًرا فَقَاَل ِال�10ى (َ ، (

ٕاىل بداية القصص يف سـياق  وتتتابع أالحداث ٕاىل ٔان يرتّد الرسد ٕاىل مرحw متقّدمة وحتديدا
) rََك َما يُو ّمِ sَىل ا

q
ْوَحْينَا ا dْذ ا

q
ِن اْقِذِفيِه ِيف الت1ابُوِت فَاْقِذِفيِه 38امتنان هللا عىل موىس: ا dا (

ةً  لْقَْيُت عَلَْيَك َمَحب1 dَوا ُúَ Dِيل َوعَُدو Dُخْذُه عَُدوtاِحِل يَا ِمّينِ َوِلُتْصنََع عََىل  ِيف الَْميِّ فَلُْيلِْقِه الَْمي@ ِ�لس1
َك َيكْ تَقَر1 َعْيُهنَا 39َعْيِين ( ّمِ sَىل ا

q
@ُمكْ عََىل َمْن يَْكُفُ®ُ فََرَجْعنَاَك ا ُدل dْخُتَك فَتَُقوُل َهْل ا sْذ تَْمِيش ا

q
) ا

ْينَاَك ِمَن الْغَّمِ َوفَتَن1اَك فُُتوً� فَلَِبثَْت  َزَن َوقَتَلَْت نَْفًسا فَنَج1 َت  َوَال َحتْ ْهِل َمْديََن ُمث1 ِجئْ dِنَني ِيف ا سـِ
  ).40عََىل قََدٍر jَ ُموَىس (

عارشا: ٔا�نت الصورة العنقودية §نسـيابية عن ٕاماك�ت ٕايقاعية هائw، من خالل تنوّع  -
الفاصw القرآنية جحام ونغام، فرتاوحت املشاهد ما بني الفواصل الطويw واملتوّسطة والقصرية، 

اعاهتا بألوان املواقف §نفعالية البرشية مضن مسـتوى التلقّي، مفهنا إاليقاع الهادئ وتلّونت ٕايق
املرتفّق ومهنا إاليقاع الغاضب الساخط ومهنا ٕايقاع أالمل والبشارة ومهنا ٕايقاع التعّجب 
و§سـتغراب ومهنا إاليقاع الرسيع ومهنا إاليقاع البطيء، ولك ذ« حيقّق  مظهرا من مظاهر 

  اخلطاب ا�ي بعّد ٔاحد مرتكزات الرتابط النيص.انسجام 
حادي عرش: وٕاذ متثّل خشوص القصص القرآين الواقعية مناذج برشية جتّسد قS ٕاجيابية  -

ؤاخرى سلبية، فٕان الصورة §نسـيابية اسـتقطبت يف هذا القصص الكرمي خشوصا ٔاساسـية 
بنو  –فرعون وملؤه  - هارون  –(بتة قاّرة الزمت ٔاغلب احللقات واملشاهد: (موىس 
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ٕارسائيل)، وخشوصا (نوية اسـتدعاها السـياق لتضطلع بأدوار رسدية يف مواضع دون ٔاخرى: 
 –السامري  -هامان  –السحرة  -امرٔاة فرعون  –شعيب وابنتاه  -(ٔاّم موىس ؤاخته 

الرجالن املقتتالن). ويتكّشف ّلك موقف رسدي عن ٕاضاءة جديدة تتالمح مع غريها 
  المح العامة للشخوص.لتوضيح امل

(ين عرش: تداخل العديد من الصور املشهدية مضن املوضع ٔاو السـياق القصيص الواحد،  -
حبيث جند ٔان املوضع الواحد يشـمتل عىل ٔاكرث من صورة، من ذ« تشابك صورة مواعدة 
موىس مليقات ربّه ونزول التوراة يف أاللواح من ûة، مع صورة إالشارة ٕاىل عبادة بين 

رسائيل العجل من ûة ٔاخرى، وصورة جماوزة موىس وبين ٕارسائيل البحر وانفالقه إ 
َِٓل ِفْرَعْوَن  ْينَاُمكْ ِمْن ا ْذ َجن1

q
وتنجيهتم من املطاردة، وٕاغراق فرعون وجنوده يف سورة البقرة: َوا

تَْحُيوَن ِنَساَءمكُْ  بْنَاَءُمكْ َويَسـْ dُوَن ا ُِّمكْ َعِظٌمي يَُسوُمونَُمكْ ُسوَء الَْعَذاِب يَُذّحبِ  َوِيف َذِلُمكْ بََالٌء ِمْن َرب
نُْمتْ تَْنُظُروَن (49( dََٓل ِفْرَعْوَن َوا ْغَرْقنَا ا dْينَاُمكْ َوا ْذ فََرْقنَا ِبُمكُ الَْبْحَر فَاdْجنَ

q
ْذ َواعَْدَ� ُموَىس 50) َوا

q
) َوا

َْذُمتُ الِْعْجَل ِمْن بَْعِدِه وَ  ْربَِعَني لَْيwًَ ُمث1 اخت1 dنُْمتْ َظاِلُموَن (ا d51ا .(  
فبالغة §متنان إاللهـي اقتضت ٔان خياطب العّيل القدير جّل وعال يف بين ٕارسائيل جنسهم 
ال حمض ذواهتم، ٔالن أالمر يتعلّق بسجاj وطباع �تت عالمات مركوزة فهبم، حىت تقوى 

بني ا�ي غدا مظهرا فاعلية التقريع يف نفوسهم، وقد توّسل أالداء املعجز بضمري جامعة اyاط 
  سـمييائيا مضن منظومة العالمات ا*اAّ يف اخلطاب.

        سـمييائية التصوير البياين:سـمييائية التصوير البياين:سـمييائية التصوير البياين:سـمييائية التصوير البياين:••••
مل ختُل العنارص النصية اجلزئية اليت انتظمت الصورة العنقودية يف ٕاطار البناء القصيص اللكّي 

ورد لزيّيكِ من مظاهر التصوير البياين، ا�ي مل يكن مقصودا للغاية امجلالية حفسب، وٕامنا 
سـمييائية العربة والتوجيه ا*يين، فيضفي علهيا دفقة عاطفية وحشنة انفعالية، للتأثري يف املتلقّي 

ومح® عىل §خنراط يف ٔاجواء القصص، وٕان اكنت §سـتعارات ٔاكرث الصور البيانية ورودا، 
  فكثريا ما يلح@ أالداء علهيا، حنو قوú تعاىل:

 ُم بَْت عَلَْهيِ ُ َوالَْمْسَكنَةُ َوُرضِ 1A . فاسـتعار الرضب لشّدة إالذالل والعبودية 61، البقرة: اّ�ِ
الرضب يف ~م العرب يرجع ٕاىل معىن التقاء ظاهر جسم بظاهر وإالفقار، ٔالن ٔاصل 
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. ، جفرى ال�م ان جمازية ترجع ٕاىل شّدة اللصوق.جسم آخر بشّدة... وتفّرعت عن هذا مع
هبّت ا�Aّ واملسكنة يف إالحاطة هبم ولزوåا هلم جمرى §سـتعارة املكني ة التبعية، ٕاذ شـُ

  �لبيت ٔاو القبّة يرضهبا الساكن ليلزåا.
ْب لَهُْم ويرد فعل الرضب ليؤّدي تصويرا بيانيا آخر مضن معىن مغاير يف قوú تعاىل:  فَاْرضِ

. فهو كام ذهب الرازي حيمتل 77... ، طه: َطرِيقًا ِيف الَْبْحِر يَبًَسا َال َختَاُف َدَرًاك َوَال َختَْىش 
خترجيني، ٔاحدهام مبعىن اجعل هلم، حنو قوú: (وارضِبوا ٕايل1 َمَعمك ِبَسهْم)، ورضب ا�هب 
د�نري، ؤاما الثاين فمبعىن بّني هلم طريقًا يف البحر �لرضب �لعصا وهو ٔان يرضب البحر 

ق بني التخرجيني يف اعتبار املقصود �لعصا حىت ينفلق، فعدى الرضب ٕاىل الطريق. وقد وفّ 
وليس هو من رضب الطريق جعلها �لرضب . وقد رّجح ابن عاشور الوجه أالول قائال: 

ْب ِبَعَصاَك الَْبْحَر)، الشعراء:  ِن اْرضِ dا) :ú؛ ٔالن الرضب هناك متعّد ٕاىل البحر وهنا 63كقو
ية منفتحة عىل تأويالت . ويف ترصيف دالA الرضب ٕاىل عّدة معان جماز  نصب طريقا

  تسـتدعهيا املقاربة السـمييائية مظهر من مظاهر الرباعة البيانية وٕاجعاز أالداء.
َا ومل يعّول أالداء عىل التشبيه ٕاال لََمًما كصورة اهزتاز العصا:  ََٓها َهتَْزت@ dÔَهن1 ا َرا لِْق َعَصاَك فَلَم1 dَوا

ْب،  1ِهتا .10المنل: َجانD َوىل1 ُمْدِبًرا َولَْم يَُعقِّ   . ووجه الشـبه هو ُرسعِة احلركِة مع غايِة عظِم ُجث
ومما يلفت §نتباه ههنا ذ« التنويع ا�ي طال توصيف مشهد املعجزة مع كون احلدث 
واحدا؛ فتارة يرضب عن ذكر الهيئة اليت آلت ٕالهيا العصا مكتفيا بتشبيه اهزتازها حبركة 

ت ثعبا�، و�رة ٔاخرى يبّني حتّولها ٕاىل حيّة. وميكن توضيح اجلان، و�رة ٔاخرى يذكر ٔاهنا صار 
  أالمر وفق اجلدول االٓيت:

  موقف املعجزة  مبرص املعجزة  مشهد املعجزة  السورة
َذا ِيهَ ثُْعَباٌن ُمِبٌني ( أالعراف

q
§سـتدالل عىل   فرعون وملؤه  )107فَاdلْقَى َعَصاُه فَا

Aصدق الرسا  
َىل  أالعراف

q
ْوَحْينَا ا dِفُكوَن ( َواtَذا ِيهَ تَلْقَُف َما يَا

q
لِْق َعَصاَك فَا dْن ا d117ُموَىس ا(

  حتّدي السحرة  السحرة  
َذا ِيهَ َحي1ٌة تَْسَعى (  طه

q
  التلكيف �لرساA  موىس  )20فَاdلْقَاَها فَا
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1َما َصنَُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يُ   طه ن
q
لِْق َما ِيف يَِميِنَك تَلْقَْف َما َصنَُعوا ا dاِحُر َحْيُث َوا ْفِلُح الس1

  حتّدي السحرة  السحرة  )69اdَىت (
َذا ِيهَ ثُْعَباٌن ُمِبٌني (  الشعراء

q
§سـتدالل عىل   فرعون وملؤه  )32فَاdلْقَى َعَصاُه فَا

Aصدق الرسا  
َذا ِيهَ تَلْقَُف َما يَاtِفُكوَن (  الشعراء

q
  حتّدي السحرة  السحرة  )45فَاdلْقَى ُموَىس َعَصاُه فَا

ّينِ   لالمن
q
ْب jَ ُموَىس َال َختَْف ا َا َجانD َوىل1 ُمْدِبًرا َولَْم يَُعقِّ ََٓها َهتَْزت@ dÔَهن1 ا َرا لِْق َعَصاَك فَلَم1 dَال َوا

ي1 الُْمْرَسلُوَن (خيََ    التلكيف �لرساA  موىس)10اُف َ*َ
َا جَ   القصص ََٓها َهتَْزت@ dÔَهن1 ا َرا لِْق َعَصاَك فَلَم1 dْن ا dْقِبْل َوَال َوا dُموَىس ا jَ ْب انD َوىل1 ُمْدِبًرا َولَْم  يَُعقِّ

ِمِنَني ( َٓ 1َك ِمَن اْال ن
q
  التلكيف �لرساA  موىس  )31َختَْف ا

ه تنو@ع ٔاداهئا  وليس من ريب يف ٔان مقتىض إالجعاز البياين رتّب شـىت الهيئات املذكورة ووج1
 حبركة §هزتاز مّرتني، وورد وصفها بأهنا حسب مقام اخلطاب، جفاء تشبهيها �جلان مقرت�

 ú املعجزة ٔالّول مّرة يف موقف تلكمي هللا تعاىل ªحيّة تسعى يف سـياق مشاهدة موىس لت
قصد تلكيفه �لرساA، �« مل يرش ٕاىل ما يكون من ٔاذاها وخطرها، وجاء ذكر الثعبان 

فزع ما يكونه أالمر، ٔالن ٕابصار املبني مّرتني مراعيا ملقتىض حال الرتهيب والتخويف يف أ 
 Aّاملشهد اقترص عىل فرعون وملئه، ومه ا�ين اشـتّدت سطوهتم عىل الناس ؤارهقومه ذ

  وقهرا.
وملا دبّر فرعون موقف التحّدي حبرش السحرة تالىف التعبري القرآين بيان الهيئة اليت انقلبت 

 فعل الهتاåا عّيص السحرة، ٕالهيا العصا، مقترصا عىل ٕايراد الفعل (تلقَف) لhالA عىل
. ولعّل سبب ذ« يرتّد ٕاىل ٔان  والتلقّف معناه املبالغة يف اللقف وهو §بتالع و§زدراد

علموا هبا، ولكن غلبة فعلها  sهيئهتا عُِلمت َسلفا *ى فرعون، ويُفهم مضنيا ٔان السحرة ٔايضا ا
ه مقام حتّد عظمي دحر به موىس وشّدة رشاسـهتا يه ما ركّز عليه أالداء يف هذا املوقف ٔالن

  كيدمه، فاكن فرقا� مبينا بني املعجزة وبني السحر.
وقد حاول الزخمرشي ٔان يقف عند ّرس اختالف اللفظ القرآين يف توصيفها قائال: ٔاّما احلية 
فامس جنس يقع عىل ا�كر وأالنىث والصغري والكبري. ؤاّما الثعبان واجلاّن فبيهنام تناف: ٔالّن 
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ن العظمي من احلّيات، واجلاّن ا*قيق. ويف ذ« وûان: ٔاحدهام ٔاهنا اكنت وقت انقالهبا الثعبا
حيّة تنقلب حيّة صفراء دقيقة، مث تتوّرم ويزتايد جرåا حىت تصري ثعباً�، فأريد �جلان، ٔاّول 
حالها، و�لثعبان مآلها. الثاين: ٔاهنا اكنت يف خشص الثعبان ورسعة حركة اجلان. وتتضح من 
خالل هذا التوجيه التأوييل ٔابعادا سـمييائية للوصف البرصي ا�ي جاء يف منهتـى ا*قّة، ٕاذ 
بّني كيف ٔان أالداء ٔاىت مضن ّلك مقام عىل ملمح معّني من تª املعجزة، مما ييش برباعة 
مراعاة مقتىض احلال، ذ« ٔان املوقف ا*يين هو ما يضبط مالمح شـىت أالوصاف املذكورة 

  ا.ملعجزة العص
ويّطرد مضن ٔاغلب املواضع القصصية املصّورة لهذا املشهد لفظ (فٕاذا يه) ليشري ٕاىل عنرص 
املفاجأة، وما يلهيا مجw جفائية تتضّمن ٕاخبارا مبا ترتّب عىل إاللقاء . واقرتان ٕاذا الفجائية بفاء 

خالفا التعقيب دّل عىل ٔان هذه املعجزة تراءت حقيقة ماثw  لٔالبصار يف مفاجأة رسيعة، 
ٕالفك السحرة ا�ين توّسلوا حبيل وخياالت برصية خمادعة، فاكن عنرص املفاجأة يف حسرمه 

  من قبيل التضليل والمتويه.
كام توّسل أالداء املعجز �لصورة التشبهيية مضن مشهد شّق البحر �لعصا ٕاىل فرقني فَاdْوَحْينَا 

ْب ِبَعَصاَك الَْبْحَر فَانْ  ِن اْرضِ dَىل ُموَىس ا
q
ْوِد الَْعِظِمي)، الشعراء: ا . ٕاذ 63َفلََق فََاكَن ُلك@ ِفْرٍق َاكلط1

جاء التشبيه شأن الصورة االٓنفة يك يصّور هول احلدث، ويبعث فيه احلياة، ويوÙ مبعاين 
العظمة والعنفوان والقّوة، ويه معان غالبا ما يؤّدهيا التشبيه القرآين، من ذ« صورة املوج 

رِي هبِِ ا�ي تقاذف سفينة نو  ، هود،  ْم ِيف َمْوٍج َاكلِْجَباِل..ح مضن مشهد الطوفان: َوِيهَ َجتْ
42.  

ُظن@َك jَ ُموَىس  dّينِ َال
q
ويسـتوقفنا اïاز املرسل العقيل مضن قوú تعاىل:..فَقَاَل úَُ ِفْرَعْوُن ا

فرعون اكن . وحتديدا يف لفظة (مسحورا)، وعالقته املفعولية، ٔالن 101َمْسُحوًرا، إالرساء: 
ا  ة) يف قوú تعاىل: فَلَم1 يسعى جاهدا ليومه الناس بأن موىس ساحر، ؤايضا مع لكمة (ُمبِرصَ

ٌر ُمِبٌني، المنل:  ًة قَالُوا َهَذا ِحسْ jََٓتُنَا ُمْبِرصَ ؛ والعالقة الفاعلية، ٕاذ صيغ لها امس 13َجاَءْهتُْم ا
  مببرصها وتوّحدت به. الفاعل ٕاحياًء بشّدة ظهورها ووضو�ا للعيان، فتلبّست

ومن لطائف البيان القصيص القرآين ٔان يتّرصف التعبري الواحد ٔالداء معنيني متقابلني 
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ِلَمي، متضاّدين؛ حنو قوú تعاىل:  dْم فََال يُْؤِمنُوا َحىت1 يََرُوا الَْعَذاَب اْال ...َواْشُدْد عََىل قُلُوِهبِ
ويكون لغاية النفع، والرض معا ، وجاء هنا  . ومعىن الشّد متكّن اليد مما متسكه،88يونس: 

لٕالميان كناية عن دعاء موىس عىل فرعون ؤاتباعه بأن جيعل هللا قلوهبم قاسـية يك ال تنرشح 
ْن َربَْطنَا عََىل  . ويقابل ذ« قوú ٔايضا: dْن َاكَدْت لَُتْبِدي ِبِه لَْوَال ا

q
ّمِ ُموَىس فَاِرغًا ا sْصَبَح فَُؤاُد ا dَوا

. والربط هنا كناية عن تثبيت القلب ٕ�لهام الصرب، 10، القصص: ِلتَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِننيَ  قَلِْهبَا
. وهذا نظري قوú تعاىل: َوَربْطنا عىل قلُوهبم...  كام يربط عىل اليشء املنفلّت ليقّر ويطمنئّ 

قام بعرض ؛ فالربط ٔاو الشّد، جاءا يف معنيني خمتلفني بل متضاّدين. ويطول امل14، الكهف: 
  الصور البيانية اليت ترافدت ٕالغناء الصورة §نسـيابية.

تبّني لنا ٔان ظاهرة التكثيف الرسدي مضن وبعد تتبّع مسار الرسد إالجعازي لقصص موىس 
ا�ي  hypertexteاخلطاب القصيص القرآين تقرتب ٕاىل حّد كبري من فكرة النص املرتابط، 

نظر يف طبيعة هذا المنط النيص يدرك تفاعل املقاطع يتحقّق من خالل احلاسوب. وٕانعام ال 
النصية وÔٔننا نتتبّع نّصا ٕالكرتونيا عرب شاشة احلاسوب، فننتقل بلمسة ٔاو نقرة واحدة من 
صورة مشهدية ٕاىل ٔاخرى. وتفّعل هذه السمة طاقة إالحياء، مبا تتيحه للمتلقي من فرص 

وخشصيته وملاكته ا�هنية وحاالته ٕاسهامه يف تشكيل الصورة وتوجهيها تبعا yّيلته 
§نفعالية، ف® اخليار لالنطالق من ٔاية صورة مشهدية شاء، وقراءهتا يف ضوء ترابطاهتا 

 وعالقاهتا اخلطابية والرسدية، وهذه السمة ملن مظاهر إالجعاز يف التصوير القصيص القرآين.
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هـ /  1423، 32قطب، سـّيد، يف ظالل القرآن، دار الرشوق، القاهرة / بريوت، ط.  -
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