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من هو هللا سؤال طرحه سـيدN ٕابراهمي عرب التدبر يف موجودات الكون قال هللا"          

)فلام رٔاى القمر 76فمل جن عليه الليل راء كوكبا قال هذا ريب فلام ٔافل قال ال ٔاحب أالفلني(
ٔاى ) فلام ر m77زغا قال هذا ريب  فلام ٔافل قال لنئ مل هيديين ريب الٔكونن من القوم الضالني(

ٕاين بريء مما  الشمس mزغة قال هذا ريب هذا ٔاكرب فلام ٔافلت قال ال n قوم
       نعام)سورة االٔ 78ترشكون(

وقد ربط الوجود إاللهـي بقدرة جعيبة ال تتحقق يف اسـتعاب ظاهرة ٔالخرى، فانطلق من  
صائص النظر حبثا عن إال�، فاملوجودات اليت اعتقدها ٕابراهمي ٕاالها تشرتك يف مجموعة من اخل

، فهـي ذات طبيعة ساموية بعيدة املنال ال تطالها ٔايدي البرش، ٕان هذا �شرتاك يقوم ٔايضا 
، والقمر خبواصه ٔالغى ٔالوهية وغها وكربها  ٔالغت ٔالوهية القمرعىل مبدٔا إاللغاء فالشمس بزب 

 الكوكب .
هللا:"ٕاذ قال ٕان هذا إاللغاء امتد للخروج ٔاو ٕاعالن الثورة عن عبادة االmٓء الوثنية يقول 

) 74يف ضالل مبني" ("سورة أالنعام ٕابراهمي ٔالبيه ءازر ٔاتتخذ ٔاصناما آلهة ٕاين ٔاراك وقومك 
. 

ٕاذن ٔافىض تدبر ٕابراهمي ٕاىل جتيل أالمر إاللهـي عرب دوال تفيض ٕاىل وجوده , وحىت بعد هذا 
ف حتيي إالدراك وجتاوز البحث عن هللا ظل السؤال مرشوعا"وٕاذ قال ٕابراهمي ريب ٔارين كي

)                                              260املوىت قال ٔاومل تؤمن قال بىل ولكن ليطمنئ قليب"(سورة البقرة
انتقل السؤال من البحث عن هللا ٕاىل البحث يف الفعل إاللهـي عرب فعل خارق ٕاجعازي 
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مر عىل التشكيك يف مالزم لٕالنسان منذ وجوده هو فعل إالحياء وإالماتة ،ال يقوم هذا االٔ 
الوجود إاللهـي ولكن يؤسس لتوطيد هذه العالقة عرب ٕادراك الفعل وتقريبه من الغيب ٕاىل 
احملسوس تتجىل هذه الرغبة يف صورة نبوية ٔاخرى يه صورة موىس عليه السالم يف حبثه 

ظر ا¾ي يرتبط mلرغبة يف رؤية هللا "وملا جاء موىس مليقاتنا ولكمه ربه قال رّب ٔارين ان
ٕاليك قال لن ترين ولكن ٔانظر ٕاىل اجلبل فٕان ٕاسـتقر ماكنه فسوف تراين فلام جتىل ربه 
للجبل جعÅ داك وخّر موىس صعقا فلام ٔافاق قال سـبحانك تبت ٕاليك ؤاN ٔاول املؤمنني 

 ) .143"(سورة �عراف االٓية   
التلكمي ٕان حبث سـيدN موىس عن الرؤية اكن حبثا عن مؤرش حيس يعضد مؤرشا آخر هو 

إاللهـي  لتتحد العالمة إاللهية الغيبية mلعالمة احملسوسة .                                                          
ٕان القصتني ترتبطان mلبحث و�سـتقصاء حىت بعد ٕادراك احلقيقة املطلقة مما ينفي نصيا 

ٕالغاء "العدل ا¾ي ال ميكن ٔان التعارض بني العقل وا�ين ذÍ التعارض ا¾ي يفيض ٕاىل 
يوجد يف أالرض بل ستسود رؤية داروينية تذهب ٕاىل ٔان ٔاي مفاهمي ٔاخالقية ٕان يه ٕاال 
مؤامرة الضعفاء عىل أالقوnء ؤانه ال يوجد قانون لٔالرض ,وٕامنا يوجد رصاع فإالنسان ذئب 

 ) 6ٔالخيه إالنسان "(عبد الوهاب املسريي /اللغة واÓاز ص
قها التطور العلمي "ومعليات التحديث �جÖعي و�قتصادي والثقايف هذه الرؤية مع 

(...)غري ٔاهنا رسعان ما سارت يف �جتاه املعاكس ٕاذ ٔان ما اكن يفرتض ٔان يكون سببا يف 
ٕاهناء ا�ين ،ٔاعاد املد ا�يين بشلك ٔامعق ؤاحد "(مصوئل هنتنغتون رصاع احلضارات 

 )193ص
الرصاع ا¾ي اكن ا�ين فيه طرفا حمورn خاصة بني  فسادت رؤية عصبية ضيقة ٔاججت

أحصاب ا�Nnت املزنá ا¾ين تطرفوا فالهيود يرون ٔاهنم شعب هللا اÞتار "واملسـيحيون 
يرون ٔان املسـيحية دين متفوق بصورة مطلقة"(عبد هللا ٕابراهمي املركزية الغربية ص 

مايرد يف الكتب الساموية خمتلف  )واملسلمون يرون ٔانفسهم ٔاوصياء عىل ا�ين غري ٔان119
فاجنيل ميت يقول" ال تضنوا ٔاين جئت ٔاللغي الرشيعة ٔاو أالنبياء ماجئت ٔاللغي  بل جئت 

 الٔمكل"                                                                                
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نصارى ليست الهيود عىل والقرآن يقول :"و قالت الهيود ليست النصارى عىل يشء وقالت ال 
يشء ومه يتلون الكتاب كذÍ قال ا¾ين ال يعلمون مثل قوهلم فاî حيمك بيهنم يوم القيامة 

) ٕاذن هناك حلقة مفقودة بني واقع نيص 113ف� اكنوا فيه خيتلفون" (سورة البقرة االٓية 
، وواقع مادي خريرشع منطق السؤال ويتأسس عىل ٕاعامل العقل والتدبر و�نفتاح عىل االٓ 

يقوم عىل الرصاع .وقد قىض هللا ٔان يكون القرآن آخر الكتب الساموية "مصدقا و÷مينا،فال 
كتاب بعده ،فالقرآن جاء للناس اكفة وخطابه العاملي يتأسس عىل التوجه السـتعاب اكفة 

  324املناجه املعرفية وا�Nnت " (ٔابو القامس حاج محد ابستميولوجية املعرفة الكونية ص
)دون ٔان يكون يف أالمر فرض قرسي لالٓخر ا¾ي جيب ٔان تراعى قدسيته "هذه القدسـية 
املسـمتدة من أالدnن اليت ميكن مقارنهتا mٕالسالم ويه أالدnن املزنá "(طه عبد الرحامن 

 )258احلق إالساليم يف إالختالف الفكري ص
رائق الوصول ٕاليه يأيت البحث يف من هذا املنطلق ا�يين املنفتح عىل وحدانية هللا وتعدد ط

القصة ا�ينية ومؤرشات اشرتاكها الرمزي ودالá هذا عىل وحدانية الباعث فقد سأل الهيود 
الرسول (صىل هللا عليه وسمل )عن قصص ؤاخبار سالفة ٕاثبا� لنبوته كام هو احلال مع قصة 

 اخلاصة . ٔاهل الكهف وذي القرنني ٔالن فعل إالخبار عن هذه القصص � داللته
وتشلك القصص جزءا غري هني من النسق العام لٔالدnن وتقوم يف الغالب بوظيفة      

الوسـيط يف فرض أالمر ٔاو الهنـي عنه، فعرب متثل خشصيات القصة تقوم ا¾ات mسـتلهام 
 أالحداث لصاحل فعل ما.                                

ترفا فنيا بل حترض القصة بوصفها عالمة داá لها ٕان للقصة ا�ينية تأثري خاص فورودها ليس 
 ٔابعاد تداولية حمددة خاضعة لسـياقات ورودها واسـتدعاهئا.                              

                                               ::::قصة النيب سل�ن قصة النيب سل�ن قصة النيب سل�ن قصة النيب سل�ن     
أالحصاح  ٔاما يف ىل القصة ؤاحداا،يشري ٕاجنيل ميت ٕاىل م� سل�ن دون إالشارة إ 

 العارش، يقول الكتاب:
َبا خبرب سل�ن Óد الرب، فأتت لمتتحنه مبسائل. فأتت ٕاىل ٔاورشلمي ‘‘ ومسعت ملكة سـَ

مبوكب عظٍمي جدًا، جبامٍل حامٍ� ٔاطياmً وذهبًا كثريًا جدًا، وجحارًة كرميًة، ؤاتت ٕاىل سل�ن، 
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�÷ا. ومل يكن ٔامٌر خمفيًا عن امل�، مل خيربها  ولك�مته بلك ما اكن بقلهبا. فأخربها سل�ن بلك
به. فلام رٔات ملكة سـبا لك حمكة سل�ن، والبيت ا¾ي بناه، وطعام مائدته، وجملس 
امه ومالبسهم، وسقاته، وحمرقاته اليت اكن يصعدها يف بيت الرب، مل  عبيده، وموقف خد�

 يبَق فهيا روٌح بعد.
ا¾ي مسعته يف ٔاريض عن ٔامورك وعن حمكتك. ومل  فقالت للم�: حصيحًا اكن اخلرب‘‘

خَرب به. زْدَت حمكًة  ق أالخبار، حىت جئت ؤابرصت عيناي ، فهوذا النصف مل ا  ٔاصّدِ
وصالحًا عىل اخلرب ا¾ي مسعته. طوىب لرجاÍ، وطوىب لعبيدك، هؤالء الواقفني ٔامامك 

بك، وجع� عىل كريس  دامئًا، السامعني حمكتك. ليكن مباراكً الرب ٕالهك ا¾ي ُرس� 
مل 1’’ (ٕارسائيل. ٔالن الرب ٔاحب ٕارسائيل ٕاىل أالبد، جع� ملاكً لُتجري حكامً وبرًا.

 )(موقع ٕالكرتوين)1:10-9
                                                    :النيب سل�ن يف القرآن الكرمي  قصة حتليل

يت تستشف من القصة يف إالطار إالنساين يركز هذا التحليل عىل أالبعاد التواصلية ال
 م� سل�ن  والكوين ا¾ي ينفتح عىل حماورة دينية تفيض بتسلمي ملكة سـبأ بوحدانية هللا

 � Nيقدم القرآن صورة عن م� سل�ن تقوم عىل مبدٔا التسخري ٕاما بذكره رصاحة "فسخر
اص"(سورة ص االٓيتني ) والشـياطني لك بناء وغو 36الرحي جتري بأمره رخاء حيث ٔاصاب(

. )ٔاو عن طريق صيغة لغوية يه صيغة املبين للمجهول"علمنا منطق الطري ؤاوتينا 36/37
)وحرش لسل�ن جنوده من اجلن وإالنس والطري 16من لك يشء ٕان هذا � الفضل املبني (

)" (سورة المنل.)و املالحظ ٔان" القدرة احملشودة لسل�ن ٔاي للخليفة يف 17فهم يوزعون(
أالرض اكنت تفوق  مقومات تكوينه ا¾ايت يأيت هذا التسخري يف �سـتخالف كنوع من 

 التفاعل بني احلق ورشعته فتكون عالقته هبا عالقة تفاعل ووحدة "
    العنارص احليوانية ؤابعاد ٔافعالها السـمييائيةالعنارص احليوانية ؤابعاد ٔافعالها السـمييائيةالعنارص احليوانية ؤابعاد ٔافعالها السـمييائيةالعنارص احليوانية ؤابعاد ٔافعالها السـمييائية----2222::::

ته وسكناته يبدو احليوان عنرصا كونيا متناغام مع الفعل إالنساين مسخرا لصاحله ,ٕان حراك
دوال ال تقوم بأفعال ٕاعتباطية و ٕامنا لها وظائف متعددة تبعا للسـياق ا¾ي اسـتدعاها 
,فالغراب مثال � وظيفة تعلميية وNقة صاحل لها وظيفة ٕاقناعية واحلية لها دالالت خاصة يف 
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اخللق ٕاىل غري ذÍ .وعليه فٕان العنارص احليوانية املسـتدعاة يف قصة سل�ن تقوم  قصة
بسلس� من أالفعال تتحول ٕاىل عالمات سـمييائية داá يناط هبا ٕاجناز فعل ما وفق ما ييل 

 المنل .-2-1:
) حىت ٕاذا ٔاتوا عىل واد 17(و حرشلسل�ن  جنوده من اجلن وإالنس والطري فهم يوزعون (

ون المنل قالت من� n ٔاهيا المنل ٔادخلوا مسكنمك ال حيطمنمك سل�ن و جنوده ومه ال يشعر 
وعىل  )فتبسم ضاحاك من قولها وقال رب ٔاوزعين ٔان ٔاشكر نعمتك اليت ٔانعمت عيلّ 18(

 )"(سورة المنل ).19وا�ّي ؤان ٔامعل صاحلا ترضاه ؤادخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني(
"مل حيط سل�ن علام بوجود منل يف الوادي ا¾ي  حرش فيه جنده ٕاىل ٔان المن� تدعو سائر 

كهنم تفادn ملا ميكن ٔان يتأىت عن وجود سل�ن ومه ال يشعرون بتأثري المنل �خول مسا
موقعهم يف الوادي فالعناية مسة من سامت القدرة املطلقة والعمل احملاط بأكرث مما يتوفر للبرش 

                                        )             51إالسالمية الثانية ص وقد معد هللا ٕاىل ٕاعالم سل�ن mٕسامعه المن� اÞاطبة ".(العاملية
لقد مسع سل�ن المن� ويه حتذر جممتع المنل ٕاهنا احلامكة وعىل عاتقها مسؤولية ٕاقامة العدل 

 عن الطريق                                                           
                    *حتذير جممتعها ٕاذ ٔامرهتم �mخول ٕاىل مساكهنم              

*تقدير فعل أالخر ٕاذ جردته من قصديته التدمريية (ليحطممك سل�ن وجنوده ومه ال 
 يشعرون)                                                                            

بسم ٕان رؤية أالخر هبذا الشلك العادل ٔافضت ٕاىل رد فعل من سـيدN سل�ن هو التبسم فت 
 ضاحاك من قولها                                                     

 áٕان صورة المنل عىل صغرها يه امتداد ملبدٔا التسخري إاللهـي فهذا احلدث يشلك عالمة دا
 كام سرنى يف الصورة املوالية                                        

                                                صورة الهدهد                   -2-2
) ٔالعذبنه عذاm شديدا ٔاو 20"وتفقد الطري فقال مايل ال ٔارى الهدهد ٔام اكن من الغائبني(

) مفكث غري بعيد فقال ٔاحطت مبا مل  حتط به وجئتك 21ٔالذحبنه ٔاو ليأتيين بسلطان مبني(
) (سورة المنل )                                                                           20ني(من سـبٕا بنبٕا يق
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، اض العصيان املتضمنة غياب الهدهديعرض السـياق القرآين حاá جديدة يه حاá افرت 
وسل�ن مطالب mحلفاظ عىل ملكه وهو درس يسـتفاد من فعل المن� ا¾ي مل يكن فعال 

قد ٔافىض ذÍ اللقاء ٕاىل ٕاجناز فعل احÖيل مؤداه صورة المن� وحفاظها عىل عابرا ف
عرشها،ٕاذن فعل اللقاء يف واد المنل شلك عالمة سـمييائية داá نتج عهنا شكر النعمة قوال 
وفعال ، يرتبط الشكر فعال mحلفاظ عىل القمية احلياتية املعطاة الست6رها يف خدمة هذا 

 النظام الكوين
فعل مروق الهدهد املفرتض يقتيض فعال ردعيا لئال خيتل النظام , وعليه فٕان التوعد يف ٕاذن 

قول سل�ن (ٔالعذبنه عذاm شديدا ٔاو ٔالذحبنه ٔاو ليأتين بسلطان مبني )يرتبط جبانبني  
يضمر ؤاد الفوىض اليت قد يسبهبا مروق الهدهد  ،جانب يعين الهدهد واجلانب االٓخر

سل�ن  ٕان العدل مفهوم مطلق يعود للوا:ة فبعد التوعد يزبغ نور وخروجه عن دائرة حمك 
 العدل (ٔاو ليأتيين بسلطان مبني)                 

وتتجىل احلقيقة يف خطاب سل�ن فالهدهد دال يومئ ٕاىل حمدودية عمل سل�ن وسلطته        
ية"( العاملية إالسالمية الثانية وغيابه ال يتأيت فعال ٕارادn يقوم به وٕامنا تنفيذا للمشيئة إالله 

)  ٕاذ ميكن لهذا اÞلوق الضعيف ا¾ي يشلك واحدا من جنده ٔان حيط مبا مل حيط  50ص
معه وقد ومسه القرآن  به سل�ن , ويظهر الحقا دال آخر يعضد هذا أالمر ويتضافر

ن قادرا ب(عنده عمل من الكتاب) لقد اكن سل�ن مسـتخلفا عىل هذا الرجل ولكن الرجل اك
 )                  40عىل فعل ما يعجز عنه سل�ن(العاملية إالسالمية الثانية  ص

ٕاذن يأيت الهدهد ليقدم لسل�ن تربير غيابه , فقد ٔاكتشف مملكة عظمية ٔاوتيت من لك شئ 
ولها عرش عظمي ، ٕاهنا تشرتك مع سل�ن يف إال�ء فالعطاء الرmين غري                       

ٔاقول تشرتك مع سـيدN سل�ن يف العطاء وختتلف عنه يف املعبود تسجد وقو÷ا        حمدود
للشمس ، اليت تشلك ظاهرة طبيعية ولكهنا ترتبط كثريا mملعتقد ا�يين ، فقد ارتبطت من 

ٔاما mلنسـبة لسـيدN سل�ن ، فٕاهنا تشلك جزءا من  قبل ببحث سـيدN ٕابراهمي عن احلقيقة
املسخرات وٕان مل تكن يه عيهنا فٕاهنا مرتبطة هبا كام هو الشأن mلنسـبة للرحي .                                                   

قدرة كشفية خاصة ٕاذا  ٕان ارتباط الهدهد هبذه الوظيفة الكشفية ليس اعتباطيا ٕاذ للهدهد
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ٔاهنم اكنوا ٕاذا  ٔاعوزوا املاء يف القفار يف حال أالسفار جي< فينظر هلم هل هبذه البقاع من ماء  
, وفيه من القوة اليت ٔاودعها هللا تعاىل  ٔانه يرى املاء حتت ختوم أالرض (قصص أالنبياء 

             )                                                       410ص
 الكتاب (يف قصة سل�ن ) وٕاسرتاتيجية التواصل          

3-1-                                                              Nاالٓخر يف موا:ة أال 
به  إاللهـي ا¾ي حيظى لقد ٔارسل سل�ن الرساá مع الهدهد ويف هذا ٕامياء ٕاىل مبدٔا التسخري

الرحامن ء ه ا�يين اكشفا عن  املعبود (سم� وذكر هللا ليعلن منذ البدء انÖٔافتح الكتاب mلب 
الرحمي ) ٔاما الشق الثاين من اخلطاب ٔاال تعلوا عىل ؤاتوين  مسلمني فانه يضمر خطاm مفاده 
التنويه بقوة سل�ن ليضع الطرف االٓخر يف موا:ة هذه احلقيقة وقد ٔاوحض السـياق القرآين 

 لكة ومبلغ التفوق السل�ين                                مبلغ ٕا�ء امل
 مملكة سل�ن                                                                             

 الرحي عنرص طبيعي مسخر 
 علمنا منطق الطري 
 ٔاوتينا من لك يشء 

 لسل�ن جنوده من اجلن  حرش
 الشكر وامحلد املالزم لفعل سل�ن بعد لك ٕا�ء خارق .تفيض هذه أالفعال ٕاىل 

 مملكة سـبأ 
 الشمس عنرص طبيعي معبود  

 ٔاوتينا من لك يشء
 ٔاولوا قوة وبأس شديد ( جتيل القوة).

3-2-  Nصورة االٓخر بوصفه ٔا 
تتحول صورة امللكة من صورة االٓخر ٕاىل صورة أالN ٕاذ يفيض تلقهيا خلطاب (سل�ن ) 

خر يف هناية ق من جملس سل�ن ٕاىل جملسها ٕاىل حتولها ٕاىل ٔاN،  فأالN واالٓ وحتول السـيا
دالن أالدوار و خيضعان للسـياق فاالٓخر يصبح ٔاN وأالN يصبح االٓخر أالمر مصطلحني  يتبا
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تبعا ملا يسـتدعيه مقام الCم ،يفيض خطاب امللكة ٕاىل تشكيل صورة عهنا من خالل 
ٔافعالها لقد نظر الهدهد ٕاىل جانب خارD فقط هو القوة ٔاقوالها بعد ٔان  وصف الهدهد 

  عظمة  العرش وعبادة الشمس.   
ويكشف احلديث عن جوانب خفية يف امللكة فاالٓخر ا¾ي خيتلف عين يف ا�ين ال يعين    

ٔانه خيتلف عين ٕانسانيا،وهذا مابدا جليا يف �م امللكة  ٕاذ وصفت كتاب سل�ن mلكرمي، 
 مؤرشا رمزn عن ٕاحرتام امللكة لالٓخر اÞتلف بومس كتابه هبذا امليسم . يشلك هذا الوصف

 امللكة واحرتام االٓخر املؤتلف 
ٕان طبيعة حديث امللكة مع ٔاهل مملكهتا تؤيم ٕاىل ٔان احلوار مسة mرزة "n ٔاهيا امللؤ ٔافتوين  

ٕاليك  مرقالوا حنن ٔاولوا بأس شديد واالٔ  32يف ٔامري ما كنت قاطعة ٔامرا  حىت تشهدون 
قالت ٕان امللوك ٕاذا دخلوا قرية ٔافسدوها وجعلوا ٔاعزة ٔاهلها ٔاذá  33فأنظري ماذا تأمرين

 المنل) وٕاين مرس� ٕالهيم هبدية فناظرة مبا يرجع املرسلون"(سورة 34وكذÍ يفعلون 
 ينشأ حوار بني امللكة واملٔال ينبين  "عىل ٔاساس مجموع الوقائع واحلقائق و إالعتقادات والقمي 

اليت يفرتض املتلكم معرفة اÞاطب لها ٔاو حىت ٕاميانه  هبا" (ٕادريس رسحان طرق التضمني 
 152ا�اليل والتداويل ص

ويشلك  احرتام االٓخر حلقة ÷مة من  حلقات تبادل احلوار وهو مايتجىل يف خطاب 
ة الطرفني، وٕان اكنت امللكة تتفوق عىل رعيهتا يف هذا أالمر ، ٕاذ تمتكن من ٕاخفاء و:

نظرها حىت ال تكون عامل تشويش ٔاو تأثري عىل رٔاي الطرف االٓخر و ترص عىل استبطان 
 رٔاهيم ( افتوين يف ٔامري ) ( ما كنت قاطعة ٔامرا حىت تشهدون) 

يأيت جواب املٔال ( حنن ٔاولوا بأس شديد ) ٕان امللكة تدرك هذا أالمر ولكن هناك خطاب 
فضÅ قو÷ا , وعليه تلجأ امللكة ٕاىل التضمني مضمر خلفه هو خيار احلرب واملوا:ة ا¾ي ي

( áٕان امللوك ٕاذا دخلوا قرية ٔافسدوها وجعلوا ٔاعزة ٔاهلها ٔاذ) عرب خطاهبا 
�م امللكة ينجز فعال �ميا حفواه رفض و:ة نظر قو÷ا ٕاذ تلكم املٔال عن قوهتم ولكن 

ة و ٕان اكن ٕاخبارn تطبيقيا تغيب عهنم معطيات ٔاخرى يه قوة وبأس االٓخر ، فCم امللك
فانه حيمل قوة اسـتفهامية مؤداها ماذا لو اكن اخلصم يفوقنا قوة ، ٕان هذا التساؤل ليس شاك 
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بل يقينا ٕاذ ترحج قوة االٓخر بعرض فعل امللوك ٕاذ دخلوا قرية ، ٕان بعد النظر يف هذه 
ثبت ٔاهلية املساáٔ يعضد تفوق امللكة السابق يف اسرتاتيجية احلوار واحرتام االٓخر، مما ي 

امللكة عىل قو÷ا ا¾ين امتازوا mلترسع يف ٕاضامرمه خيار احلرب ، بيJ ٔاقصت يه هذا 
اخليار وعوضته خبيار اسـتطالعي (ٕاين مرس� ٕالهيم هبدية فناظرة مبا يرجع املرسلون) ٕاذن 
الهدية دال رمزي خيرج عن مدلو� القامئ عىل الرغبة يف التعارف والتقارب ليأخذ ٔابعادا 

 خرى ترتبط mلكشف عن االٓخر وطبيعتهأ 
 اسرتاتيجية دعاء االٓخر 

تقف امل� يف موا:ة امل� دينيا فاخلالف بيهنم ال يتأسس عىل خروج امللكة   عن سلطة 
سل�ن ولكن يف خرو:ا عن السلطة إاللهية بعبادهتا للشمس.يأيت فعل سل�ن مؤسس عىل 

اب الكرمي ، مث اللجوء ٕاىل ٔاسس عقلية يف حسن دعوة االٓخر لهذا ا�ين عن طريق الكت
ا�عوة عن طريق حتويل املوجودات ٕاىل عالمات سـمييائية داá لها وظائفها التداولية وفق ما 

 ييل: 
 تنكري امجلاد ؤابعاده السـمييائية 

لقد ٔاخذت هدية امللكة طابعا متوهييا فالغاية مهنا يه ترقب فعل سل�ن من :ة واسـتطالع 
من :ة ٔاخرى ،  وعليه يأيت فعل سل�ن يف تنكري العرش وٕاقامة رصح ممرد  قدرات جيشه

من قوارير لصناعة عالمات لتغيري و:ة نظر امللكة فٕاذا اكن الفعل أالول تنكري العرش فعل 
خارق مسـبوق بفعل آخر هو ٕاحضارالعرش يف زمن قيايس ٕاذا اكن هذا الفعل اخلارق ال 

 وحدانية هللايكفي ٕالحقاق دعوة سل�ن حول 
ٕاذ جتيب امللكة مبكر (Nٔنه هو) وعندها  يلجأ سل�ن  ٕاىل تنكري آخرهو تنكري الرصح فاذا 
اكنت تضع العرش حمل اسـتفهامية ، فان دخول الرصح يرتبط mٕجناز فعل ال يدع جماال 
للشك "فلام رٔاته  حسبته جلة وكشفت عن ساقهيا قال انه رصح ممرد من قوارير قالت ريب 

 )140ظلمت نفيس ؤاسلمت مع سل�ن î رب العاملني "(سورة المنل االٓية ٕاين 
ٕان الرصح اكن يكشف عام بداخÅ مبا ال يدع جماال للشك يف كونه حقيقة غري ٔان احلقيقة 
 ختتلف عن ذÍ متاما كام اكن الشأن mلنسـبة للشمس اليت اكنت تبدو يه احلقيقة املطلقة . 
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ى حارض بشلك الفت  يف مملكة سل�ن ولكن مل تسـتغل يف لقد اكنت القوة معط       
فرض ا�ين عىل االٓخر اÞالف  بل تأسس أالمر عىل تفعيل املدراكت احلسـية وحتويلها ٕاىل 
عالمات داá  عرب سريورة متواص� من التحوالت وتتعاضد التجارب النبوية بوصفها جتارب 

عبود يف عبادة امللكة للشمس وما حتتويه من ٕانسانية مطلقة  ٕاذ تطل صورة  ٕابراهمي عن امل 
رمزية نورانية  وتطل صورة موىس  يف توبته بعد حتول صورة اجلبل كام �بت امللكة بعد 

  ٕادراك التحول عىل مسـتوى الرصح .
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