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١٥/١٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٤/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
اطهمـا ومـا یـتمخض عـن هـذه یشتمل الفضاء فـي القصـة القرآنیـة علـى الزمـان والمكـان وارتب

العالقة من رؤیة تحدد أبعاد الـنص، فـاذا كـان المكـان یمثـل الخلفیـة التـي تقـع فیهـا األحـداث، فـأن 

الزمان یمثل الخط الذي تسیر علیـه األحـداث واذا كـان الـزمن یـرتبط بـاإلدراك النفسـي فـإن المكـان 

مبـادئ واألفكـار التـي تنطـوي علیهـا یرتبط باالدراك الحسي من خـالل الرؤیـة التـي تقـدم لإلنسـان ال

القصة؛ لذا جاء اختیار البحـث لدراسـة (الفضـاء فـي القصـة القرآنیـة) باتخـاذ قصـة موسـى 

انموذجــًا للتطبیــق لمــا تمیــزت بــه هــذه القصــة مــن تحدیــد األزمنــة واألمكنــة التــي جــرت علــى وفقهــا 

اصة بأهداف القرآن الكریم من ایراد األحداث التي تقوم بها الشخصیات لتقدیم الرؤیة الشمولیة الخ

القصص.

قــام البحــث علــى مــدخل وثالثــة مباحــث. تضــمن المــدخل تحدیــد مفهــوم الفضــاء القصصــي، 

وخـــص المبحـــث األول بدراســـة (الزمـــان) مـــن حیـــث أنماطـــه وأنســـاقه، بینمـــا جـــاء المبحـــث الثـــاني 

مبحـث الثالـث بدراسـة (الرؤیـة) لدراسة (المكان) من حیث أنماطه والرؤیـة للتعـرف علیـه. وخـص ال

أو (وجهة النظر) المتعلقة بالسرد القصصي في القرآن الكریم.

بتحلیــل عناصـــره اعتمــد البحــث مــنهج الدراســة التحلیلیــة للفضــاء فــي قصــة موســى 

المكونـة للكشــف عــن البنیــة القصصـیة ورؤیتهــا فــي التعبیــر عـن الزمــان والمكــان واســتنباط دالالت 

مته الفنیة.النص وقی

Space in the Quranic Stories
The Story of Moses as a Model

Dr. Yousif sulaiman AL-Tahhan
College of Basic Education– University of Mosul

Abstract:
Space in the Quranic Stories includes space and time and their

associations and the viewpoint which specifies the dimensions of the text.

If space represents the background in which the events occur, then time



یوسف سلیمان الطحان

٢٥١

represents the line on which the events move. If time is linked with the

psychological recognition, then space is linked with the perceived

cognition through the viewpoint which provides man with concepts and

ideas implied in the story. This is why the choice of moses story as a

model. It specifies the times and spaces in which the events occurred to

provide a comprehensive view of the Quranic stories.

The research is divided into a preface and three sections. The

preface specifies the concept of story setting (space). The first section

studies time: its patterns and context. Section Two studies place: its

patterns and how to understand it. Section Three studies viewpoint related

to narration in the Holly Quran.

The work is an analytical study of Moses story. It analyzes its form

components in order to discover the narration structurer and how to

express time and place in addition to the discovery of text and its artistic

value.

مدخل الى مفھوم الفضاء القصصي
أي انه "المكان الواسع من األرض. )١(الفضاء لغة: "المساحة وما اتسع من األرض"

والفعل: فضا، یفضو فهو فاٍضِ◌، وفضا المكان وأفضى: إذا أتسع، وافضى فالن الى فالن إذا 

)٢(في فرجته وفضائه وحیزه، والفضاء: الخالي الواسع من األرضوصل الیه، وأصله أن صار 

أما الفضاء اصطالحًا فهو "الحیز الزمكاني التي تتمظهر فیه الشخصیات واألشیاء 

متلبسة باألحداث تبعًا لعوامل عدة تتصل بالرؤیة الفلسفیة وبنوعیة الجنس األدبي وبحساسیة 

فضاء بالزمان والمكان فحسب وانما یقیم صالت مع وبهذا ال یرتبط ال)٣(الكاتب أو الروائي"

المكونات السردیة األخرى منها عالقته باألحداث والشخصیات. وعلیه فإن بناء الفضاء 

.)٤(القصصي یرتبط بخطیة األحداث السردیة ومن ثم یمكن القول أّنه المسار الذي یتبعه السرد

وجهة النظر بل هو هذه العناصر لیس الفضاء القصصي المكان وحده، وال الزمن، وال 

كلها معًا في مزیج جمالي وفكري یتم الكشف عنه بوساطة بناء النص وأسلوبه وصوره ولغته 

المجازیة مشكًال بذلك من الفضاء األفق الحاوي للمكونات السردیة كلها من مثل الشخصیة 

د عنصریه وانما یسعى وبهذا ال یسمح الزمكان بوجوده المستقل ألح)٥(والحدث والزمن والمكان

الى استقصاء "عالقاته المتعددة مع المكونات الحكائیة األخرى للسرد كالشخصیات واألحداث 
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والرؤیات السردیة، وكما یرتبط الفضاء... بزمن القصة فإن له عالقاته الوثیقة باألحداث 

)٦(والشخصیات وغیرها من مكونات النص"

ن باشارة أرسطو قدیمًا الى ترابطهما اذ یقول: "ان ویتضح عمق العالقة بین الزمان والمكا

الحركة خاضعة للمقدار الكمي، وكل مقدار كمي متصل، فالحركة إذن متصلة فإذا كان الزمان 

سائرًا وفقًا للحركة، فهو اذن متصل مثلها، ونحن نمیز في المتحرك بین نقطة بدء ونقطة 

حركة كما قلنا خاضعة للمكان، فإذن نستطیع وصول، أي نفرق بین متقدم ومتأخر في المكان. وال

ان نمیز فیها بین متقدم ومتأخر، واذا كان الزمان خاضعًا للحركة فكأن الزمان إذن فیه هذه 

اذ إّن "عالقات الزمان ال تمنح دالالتها إال في المكان، والمكان ال )٧(الصلة بین متقدم ومتأخر"

العالم المأخوذ من النص الروائي في بعدیه المادي یدرك اال في سیاق الزمان، وبینهما یتنافى

والمعنوي، فالفضاء یشتمل على المكان والزمان ال كما هما في الواقع ولكن كما یتحققان داخل 

النص، مخلوقین ومحورین من لدن الكاتب ومسهمین في تخصیص واقع النص وفي نسیج نكهته 

ات الشخصیات وأفعالها وتحدد نوعیة االحداث وعلى ذلك یشكل الفضاء إطارًا لحرك)٨(الممیزة"

نوعیة سلوك الشخصیات وأحالمها، ومن ثم تحقق هذه األحداث وهذه الشخصیات للنص ظالله 

.)٩(الواقعیة

ومما سبق فالفضاء القصصي یشتمل على عنصرین هما الزمان والمكان یسعیان لتقدیم 

لعالقة بینهما وما یتمخض عنها، فالزمان وجهة نظر الراوي من خالل ترابط المكان مع الزمان وا

یتكثف وهو ینضج من الناحیة الفنیة، والمكان یمتد ویصبح قویًا كي یصل حركة الزمان 

بالمضمون والتاریخ البراز الرؤیة ودورها في تشكیل هذا الفضاء.

المبحث األول: الزمان
القصصیة، وان القاص ال یمثل الزمان الخیط او السلك الذي تنتظم به البنیة التعبیریة 

)١٠(یستطیع كتابة نص من دون الزمن ألن التتابع الزمني یتدخل في تنظیم أصغر وحدات الجملة

فاالشارات الزمنیة المبثوثة في أي نص سردي تشترك وتتفاعل مع العناصر السردیة الموجودة 

لحتمیة التي تجعل من وهذه ا )١٢(اذ ال سرد بدون زمن)١١(في النص مؤثرة فیها ومنعكسة علیها

الزمن سابقًا منطقیًا على السرد اذ باإلمكان روایة قصة بدون تحدید المكان الذي تدور فیه 

االحداث، ولكن یستحیل اهمال العنصر الزمني في النص السردي الذي تنظم به العملیة 

وصفه جزءًا من . ویتحدد الزمن في األدب بانه "الزمن اإلنساني، انه وعینا للزمن ب)١٣(السردیة

الخلفیة الغامضة للخبرة أو كما یدخل الزمن في نسیج الحیاة اإلنسانیة والبحث عن معناه إذ ال 

یحصل اال ضمن نطاق حالة الخبرة هذه أو ضمن نطاق حیاة إنسانیة ُتعد حصیلة هذه الخبرات، 

لفاظ اننا نفكر وتعریف الزمن هنا خاص، شخصي، ذاتي او كما یقال غالبًا نفسي. وتعني هذه اال
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. ومما سبق فإّن الزمن من الركائز )١٤(بالزمن الذي یدخل في خبرتنا بصورة حضوریة مباشرة"

االساسیة في العملیة السردیة اذ تقع علیه وظیفة تحویل الحدث الخام الى حدث مسرود فضًال 

ساره وكذلك عن ارتباطه بالعناصر األخرى، فالشخصیة ال تنمو وال تتطور خارج نطاق الزمن وم

الحدث ال وجود له خارج نطاقه.

أنماط الزمن-١
الزمن الطبیعي (الخارجي، الظاھري)-آ

هو الزمن الذي یخضع لمقاییس موضوعیة ومعاییر خارجیة تقاس بالسنة والشهر والیوم 

مع اال ان هذه المقاییس ال تتطابق مطابقة تامة)١٥(والصباح والظهیرة والمساء واللیل والنهار...

العالم الحقیقي الخارجي اذ إّن زمن السرد هو غیر زمن األحداث الحقیقیة فهو أوًال زمن جمالي 

ولهذا الزمن ارتباط وثیق بالتاریخ الذي یلجأ الیه القاص في )١٦(وهو ثانیًا زمن عاطفي وجداني

دعائم والزمن الطبیعي بركنیه التاریخي والكوني یشكل احدى ال)١٧(نسج خیوط عمله الفني

)١٨(األساسیة لدى القاص لتعزیز عمله داخل النص السردي

ومن أمثلة الزمن الطبیعي (التاریخي) قوله تعالى:

 یَنِة   )٥٩(طه:  َقاَل َمْوِعُدُكْم َیْوُم الزِّ

یدل الیوم الذي ذكر في النص القصصي القرآني على االحتفال لمباراة السحرة مع موسى 

 المباراة بین فئتین االیمان (یمثلها موسى وهارون علیهما السالم) والكفر (فرعون وبدأت

.وسحرته) وانتهت بایمان السحرة بما جاء به موسى 

ومن أمثلة الزمن الطبیعي (التاریخي) قوله تعالى:   

 ٍَفَتمَّ ِمیَقاُت َربِِّه َأْرَبِعیَن َلْیَلًة َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثیَن َلْیَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشر :االعراف )

١٤٢(  

یتمثل الزمن الطبیعي التاریخي في النص القصصي القرآني بـ(لیلة) مع المعدود ثالثین ثم 

میقات اهللا تعالى لتلقي االلواح .أربعین لیكمل موسى 

  لى:ومن أمثلة الزمن الطبیعي (التاریخي) قوله تعا

 ََقاَل َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْیِهْم َأْرَبِعیَن َسَنًة َیِتیُهوَن ِفي اَألْرِض َفَال تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقین

 :٢٦( المائدة (  

یدل لفظ (أربعین سنة) على الزمن الطبیعي التاریخي وهي الفترة التي قضاها بنو اسرائیل 

التیه بعد عدم دخولهم األرض المقدسة واستكانتهم للعبودیة والذل. في

ومن أمثلة الزمن الطبیعي (الكوني) قوله تعالى:

  َقاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْیَنُهَما ِإن ُكنُتْم َتْعِقُلوَن :٢٨( الشعراء (  
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من الطبیعي ویكون من خالل ذكر مشرق األرض یدل النص القصصي القرآن على الز 

ومغربها بما یوحي بسعة الكون وعظمة الخالق تبارك وتعالى.

ومن أمثلة الزمن الطبیعي (الكوني) قوله تعالى:

   یَنِة َوَأن ُیْحَشَر النَّاُس ُضًحى   ) ٥٩( طه: َقاَل َمْوِعُدُكْم َیْوُم الزِّ

تي یعبر بها عن وقت یأتي بعد الصباح وقبل الظهر عن الزمن تدل لفظة ضحى ال

الطبیعي الكوني المتمثل بوقت من أوقات الیوم في جزئه األول (النهار) وهو الموعد الذي حدده 

مع اجتماع الناس لمشاهدة هذه المباراة.فرعون وسحرته لمباراتهم مع موسى 

تعالى:ومن أمثلة الزمن الطبیعي الكوني قوله

 َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى ِإَلى الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْیٍر َفِقیٌر :القصص )

٢٤ (  

تدل كلمة (الظل) في النص القصصي القرآني على الزمن الكوني وهو نقیض الحر أي 

مس فیه باشعتها الحارة بعد ان سقى لالمرأتین في مكان قد احتجبت الشتولى موسى 

فالتجأ الى هذا المكان للراحة بعد العناء من رحلته التي خرج فیها من مصر الى مدین بعد حادثة 

القتل لئال یقتله آل فرعون بعد ان نصحه الرجل بالخروج من مصر

الزمن النفسي (الداخلي ، الباطني)-ب
یختلف عن الزمن الطبیعي الموضوعي فاذا كان األول زمنًا توقیتیًا هو الزمن الذاتي الذي

ذا معاییر خارجیة، فان الزمن النفسي بعید عن هذا الضبط وال تحده معاییر او ضوابط ویمكن 

تلمسه باستشفاف الحیاة الداخلیة للشخصیة من خالل التعبیر عن مشاعرها واحاسیسها تجاه 

الزمن وتحدید سرعته أو بطئه من خالل اللغة التي تعبر عنها ویمكن معرفة هذا )١٩(موقف ما

الشخصیة، فالزمن یكون طویًال وقاسیًا حین تكون الشخصیة حزینة، وال تشعر بمرور الزمن أما 

حین تكون سعیدة فحركة السرد في سرعتها او بطئها في مثل هذا النوع انما تتحكم بها أحاسیس 

یرتبط هنا بالشخصیة ال بالزمن من حیث الذات تأخذ مكان أي ان البعد الزمني)٢٠(الشخصیة

)٢١(الصدارة ویفقد الزمن معناه الموضوعي ویصبح منسوجًا في خیوط الحیاة النفسیة

من خالل خوفه على مدار أحداث یتمثل الزمن النفسي في شخصیة موسى 

ج من مصر لئال یقتله آل القصة: الخوف االول بعد ان قتل القبطي ونصحه الرجل بالخرو 

  فرعون.

 ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن   ) ٢١( القصص: َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًفا َیَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِّ

 َفَفَرْرُت ِمنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم َفَوَهَب ِلي َربِّي ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْرَسِلیَن٢١:( الشعراء (  



یوسف سلیمان الطحان

٢٥٥

ویعبر عن الزمن النفسي داخل نفسه عندما اما الخوف الثاني الذي عاناه موسى 

رأى العصا تهتز أمامه فلم یتحمل الموقف. فهذه اللحظات التي یمر بها قاسیة جدًا ویحسها ثقیلة 

على النفس.

 َانٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَلْم ُیَعقِّْب َیا ُموَسى َأْقِبْل َوال َوَأْن أَْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها َتْهَتزُّ َكَأنََّها ج

  ) ٣١( القصص: َتَخْف ِإنََّك ِمَن األِمِنیَن 

عندما طلب منه السحرة ان یلقي فاعطاهم اما الخوف الثالث الذي اعترى موسى 

حق االلقاء هم أول مرة

 َسىَفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخیَفًة مُّو  :٦٧( طه (  

أنساق الزمن-٢
نسق زمني صاعد-آ

في هذا النسق الزمني یتوازى زمن الكتابة مع زمن األحداث إذ تتابع األحداث كما تتابع 

)٢٢(الجمل على الورق بشكل خطوط

في أحداث الوالدة واإللقاء ومن أمثلة هذا النسق الزمني ما جاء في قصة موسى 

في الیم:

 ِي َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیِه َفأَْلِقیِه ِفي اْلَیمِّ َوال َتَخاِفي َوال َتْحَزن

٧�ÈÂ�¦čÂÉ®Èŵ�Ì¿ÉƌÈƃ�ÈÀÂÉƂÈƒِإنَّا رَادُّوُه ِإَلْیِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلیَن {
Êƃ�ÈÀÌÂÈŵÌ°

Êż�É¾¡�ÉƊÈ¶ÈƀÈřÌƃœÈż�̂�ÈÀÌÂÈŵÌ°
Êż�ċÀÊ¤�œÅƈÈ±Èš

} َوَقاَلِت اْمرََأُت ِفْرَعْوَن ُقرَُّت َعْیٍن لِّي َوَلَك ال َتْقُتُلوُه َعَسى ٨َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطِئیَن {

ًغا ِإن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه } َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفارِ ٩َأن َینَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم ال َیْشُعُروَن {

َبْطَنا َعَلى َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن { یِه َفَبُصَرْت ِبِه َعن ُجُنٍب ١٠َلْوال َأن رَّ } َوَقاَلْت الْخِتِه ُقصِّ

ْم َعَلى َأْهِل َبْیٍت َیْكُفُلوَنُه } َوَحرَّْمَنا َعَلْیِه اْلَمرَاِضَع ِمن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُّكُ ١١َوُهْم ال َیْشُعُروَن {

ِه َكْي َتَقرَّ َعْیُنَها َوال َتْحَزَن َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ ١٢َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن { } َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِّ

  ) ١٣- ٧( القصص: َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال َیْعَلُموَن 

داث القصة متتابعة متسلسلة من خالل اآلتي:جاءت أح

الوحي الى أم موسى أن ترضع ابنها وتلقیه في الیم.-

أمر أم موسى بعدم الخوف والحزن ووعد اهللا تعالى بان یردها الیها ویجعله من المرسلین.-

التقاط آل فرعون لموسى -

استحباب امرأة فرعون ان تبقي موسى عندها وعدم قتله.-

سى على ابنها وارادة اهللا تعالى التي تدخلت بتثبیتها.خوف أم مو -

تتبع األخت الخیها واقتراح أن تدلهم على بیت یرضعون الولید.-
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رجوع موسى الى أمه وتحقق وعد اهللا تعالى-

ومما سبق فقد كان النسق الزمني لألحداث القصصیة صعودًا الى األمام من دون نزول او 

ث بالوحي الى أم موسى بأن ترضع ابنها وتلقیه في الیم وانتهت بعودة انقطاع فقد بدأت االحدا

موسى الى أمه تحقیقًا لوعد اهللا تعالى. ومن خالل النسق الزمني الصاعد ظهرت عدة شخصیات 

متعددة (موسى/أم موسى/ اخت موسى/ فرعون/ امرأة فرعون/ المرضعات) فضًال عن بروز 

الطریق الى قصر فرعون/ قصر فرعون)االمكنة المتعددة (بیت موسى/ الیم/

نسق زمني نازل-ب
في هذا النسق الزمني "یعرض زمن الكتابة نهایة زمن الحكایة ثم یبدأ بالنزول تدریجیًا حتى 

)٢٣(یوصلنا الى األصل"

في حدث دعوته لفرعون: ومن أمثلة هذا النسق الزمني ما جاء في قصة موسى 

 ََوَیسِّْر ِلي َأْمرِي ٢٥} َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري {٢٤ى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى {اْذَهْب ِإل {

} ٢٩} َواْجَعل لِّي َوِزیرًا مِّْن َأْهِلي {٢٨} َیْفَقُهوا َقْوِلي {٢٧} َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني {٢٦{

} ٣٣} َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثیرًا {٣٢ُه ِفي َأْمِري {} َوَأْشِركْ ٣١} اْشُدْد ِبِه َأْزِري {٣٠َهاُروَن َأِخي {

} َوَلَقْد َمَننَّا ٣٦} َقاَل َقْد ُأوِتیَت ُسْؤَلَك َیا ُموَسى {٣٥} ِإنََّك ُكنَت ِبَنا َبِصیرًا {٣٤َوَنْذُكَرَك َكِثیرًا {

  ) ٣٨- ٢٤( طه: }  ِإْذ َأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمَِّك َما ُیوَحى ٣٧َعَلْیَك َمرًَّة ُأْخَرى{

جاءت أحداث القصة في البدء متتابعة متسلسلة على وفق اآلتي:

الى فرعون النه طغى في األرض.أمر اهللا تعالى بذهاب موسى -

بشرح صدره وتیسیر امره وحل العقدة من لسانه.دعاء موسى -

من اهللا تعالى أن یجعل هارون أخاه وزیرًا له.طلب موسى -

بأن یحقق له السؤل الذي طلبه.ى لموسى وعد اهللا تعال-

بأنعمه السابقة وهي:ثم تبدأ األحداث بالنزول من خالل تذكیر اهللا تعالى لموسى 

الوحي ألم موسى أن تقذف موسى في التابوت ثم في الیم حتى یصل قصر فرعون.-

الى مرضعة  إرجاع موسى الى أمه بعد ان قامت األخت بدور الدلیل عند آل فرعون-

من الغم بعد ان قتل نفسًا من آل فرعون.نجاة موسى -

في مدین بعد خروجه من مصر لئال یقتله آل فرعون.لبث موسى -

ثم تعود األحداث الى التتابع والتسلسل من خالل اآلتي:

بالذهاب لدعوة فرعون.أمر موسى وهارون -

ًا حتى یفید في الذكرى.األمر بأن یكون القول مع فرعون لین-

باال یخافا فهو معهما، یسمع ویرى.الطمأنینة من اهللا تعالى لموسى وهارون -
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لیوم والدته ومما سبق فقد جاء النسق الزمني النازل باحداث تعود لماضي موسى 

ومن ثم شبابه. ومن خالل هذا النسق ظهرت عدة شخصیات: (موسى/ هارون/ ام موسى/ اخت 

موسى/ فرعون)فضًال عن األمكنة المتمثلة بـ(الیم/ بیت موسى/ قصر فرعون/ مدین) 

نسق زمني متقطع.ج
في هذا النسق الزمني "تتقطع األزمنة في سیرها الهابط من الحاضر الى الماضي أو 

ث الصاعد من الحاضر الى المستقبل لیشكل زمنًا آخر یوسع مدة جریان األزمنة  باقحام أحدا

.)٢٤(جدیدة تشكل أحیانًا قصصًا صغیرة داخل القصة الكبیرة"

فیما یتعلق بحدث قتله لرجل من آل ومن أمثلة هذا النسق ما جاء في قصة موسى 

فرعون وخروجه من مصر الى مدین لئال یقتله آل فرعون.

 َِوَدَخَل ١٤ْلًما َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن {َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى آَتْیَناُه ُحْكًما َوع {

ُدوِِّه اْلَمِدیَنَة َعَلى ِحیِن َغْفَلٍة مِّْن َأْهِلَها َفَوَجَد ِفیَها َرُجَلْیِن َیْقَتِتالِن َهَذا ِمن ِشیَعِتِه َوَهَذا ِمْن عَ 

َوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَلْیِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمن ِشیَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فَ 

} َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو ١٥الشَّْیَطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبیٌن {

} َفَأْصَبَح ِفي ١٧َأُكوَن َظِهیرًا لِّْلُمْجِرِمیَن {} َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلنْ ١٦اْلَغُفوُر الرَِّحیُم {

ِبیٌن اْلَمِدیَنِة َخاِئًفا َیَتَرقَُّب َفِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه ِباألْمِس َیْسَتْصِرُخُه َقاَل َلُه ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ مُّ 

َما َقاَل َیا ُموَسى َأُتِریُد َأن َتْقُتَلِني َكَما َقَتْلَت } َفَلمَّا َأْن َأرَاَد َأن َیْبِطَش ِبالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَّهُ ١٨{

} ١٩َنْفًسا ِباألْمِس ِإن ُتِریُد ِإال َأن َتُكوَن َجبَّارًا ِفي األْرِض َوَما ُتِریُد َأن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحیَن {

َمال َیْأَتِمُروَن ِبَك ِلَیْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َوَجاء َرُجٌل مِّْن َأْقَصى اْلَمِدیَنِة َیْسَعى َقاَل َیا ُموَسى ِإنَّ الْ 

ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن ٢٠َلَك ِمَن النَّاِصِحیَن { (} َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًفا َیَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِّ

  ) ٢١- ١٤القصص: 

ى له بالعلم والحكمة ألشده، وتأیید اهللا تعالتبدأ أحداث القصة بحدث بلوغ موسى 

ثم دخوله المدینة على حین غفلة من أهلها:

رؤیة موسى لرجلین یقتتالن واحد من شیعته واآلخر من عدوه.-

استغاثة الرجل الذي من شیعة موسى.-

للرجل الذي من عدوه.وكز موسى -

على الرجل الذي من عدوه.قضاء موسى -

عترافه بظلم نفسه.المغفرة من اهللا تعالى واطلب موسى -

وترقبه بعد قیامه بقتل الرجل من آل فرعون.خوف موسى -

استصراخ الرجل الذي من شیعة موسى.-
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للبطش بالرجل.سعي موسى -

ثم یذكره الرجل العدو بما فعله باألمس من قتل الرجل فهو یود أن یقتله أیضًا ووصفه 

ألحداث الى التتابع والتسلسل من خالل اآلتي.بالتجبر في األرض وعدم الصالح. ثم تعود ا

مجيء رجل من اقصى المدینة.-

بائتمار القوم لقتله.اخبار الرجل لموسى -

بالخروج من مصر.نصیحة الرجل لموسى -

من مصر لئال یقتله آل فرعون. خروج موسى -

قتل رجل من آل فرعون للقوم الظالمین وما فعله من ثم تعود االحداث بتذكر موسى

وبعد ذلك توجه الى مدین وما حدث من السقي لالمرأتین والتعرف بوالدیهما وزواجه وعمله ثم 

السیر بأهله للقاء اهللا تعالى.

ومما سبق فقد اختلط النسقان الزمنیان الصاعد والنازل لتكوین النسق الزمني المتقطع 

ثم صعودًا، ومن خالل هذا النص برزت الشخصیات صعودًا ثم نزوًال ثم صعودًا ثم نزوًال 

المتعددة (موسى/ الرجل من شیعة موسى/ الرجل القتیل من آل فرعون/ رجل ثاٍن من آل فرعون/ 

الرجل الذي نصح موسى) وبرزت عدة أمكنة هي (المدینة/الطریق للخروج من مصر الى مدین). 

المبحث الثاني: المكان
لعنصر األساس في بناء القصة، فهو األرضیة التي تتحرك فیها یعد المكان ا

وهذا یعني ان هناك عالقة وثیقة وتأثیرًا متبادًال بین الشخصیة والمكان الذي )٢٥(الشخصیات

تسكنه، فكما ان للمكان الدور في تشكیل الشخصیة كذلك تقوم الشخصیة في تشكیل المكان 

بهذا یحتل المكان أهمیة كبیرة مركزیة بوصفه عنصرًا و  )٢٦(المحیط بها من خالل وجهة نظرها

مهمًا في البنیة السردیة اذ انه یمثل "القاعدة المادیة األولى التي ینهض علیها النص حدثًا 

والمكان هو  الذي )٢٧(وشخصیة وزمنًا والشاشة المشهدیة العاكسة والمجسدة لحركته وفاعلیته"

المكان هو جزء ال یتجزأ مما ندركه عن الشخصیة التي وان ما ندركه عن )٢٨(یقع فیه الحدث

)٢٩(ترتكز في مكان وقوع الحدث أو التحرك في مكان ما، فالمكان اذن "جزء من تكوین االنسان"

بل قد یصبح المكان جزءًا من التجربة الذاتیة بعد ان یفقد صفاته الواقعیة ارتباطًا باللحظة النفسیة 

ومما سبق فأن للمكان الوظیفة االساس )٣٠(أو یتسع او ینهارالتي تمر بها الشخصیة فیضیق

وهي لیست الوظیفة الدیكوریة والتأطیریة فحسب وانما تتلون بالدوافع النفسیة فضًال عن تداخله 

مع العناصر السردیة اآلخرى من حیث كونه وعاًء للحدث وللشخصیة.

أنماط المكان.١
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المكان األلیف/ المكان العادي.آ
ثل المكان األلیف المكان األول الذي یجد فیه االنسان نفسه فهو عالم الشخص الذاتي یم

فیه تنكشف خبایا نفسه، وفیه یعبر عن مواقفه من الناس واألشیاء فهو مكان انجالء فردیة 

وهو "مكان المعیشة المقترنة بالدفء )٣٢(وهو مكان األلفة والحمایة والسكینة)٣١(الشخص

ة حمایة لهذا لمكان من الخارج المعادي وتهدیداته، ویمنح هذا المكان الفسحة والشعور بان ثم

وثمة امكنة ال یشعر االنسان بألفة ما نحوها بل یشعر نحوها بالعداء والكراهیة )٣٣(للحلم والتذكر"

"وهي اماكن قد یقیم فیها تحت ظرف اجباري كالمنافي والسجون والمعتقالت أو األماكن التي 

)٣٤(ها مكان للموت والطبیعة الخالیة من البشر واماكن الغربة"توحي بان

فمجمع البحرین مكانًا الیفًا ومعادیًا في الوقت نفسه بما تنطبع ذاكرته في نفس موسى    

 فیكون مجمع البحرین مكانًا الیفًا لموسى ، فیرید بلوغه مهما كلفه االمر من

َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَفتَاُه ال َأْبَرُح َحتَّى الذي یعلم علمًا لدنیًا المشقة والتعب لیلتقي بالعبد الصالح 

) وعلیه فقد آلف موسى ٦٠(سورة الكهف: اآلیة َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْیِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا 

على شرط هذا المكان ألنه الطریق الى العلم والفرحة المتمثلة بالعبد الصالح اذ یتبعه ویتفقان

الصحبة وهو الصبر وعدم السؤال عن أمر اال أن یذكره له، والعلم الذي سیطلبه موسى       

.هو ما یهدي الى الخیر واالرشاد والهدایة، وینال العبد الصالح أجرًا من اهللا تعالى

بالكراهیة ویتحول مجمع البحرین من مكان ألیف الى معاٍد، عندما یشعر موسى

مكان وعدم األلفة والراحة واالطمئنان عندما یشاهد افعال العبد الصالح ویستنكرها من خرق لهذا ال

َفانَطَلَقا سفینة المساكین وقتل الغالم وبناء الجدار على الرغم من عدم ایواء القریة للضیوف    

} َقاَل أََلْم ٧١َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْیًئا ِإْمرًا {َحتَّى ِإَذا َرِكَبا ِفي السَِّفیَنِة َخَرَقَها َقاَل َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرقَ 

} َقاَل ال ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسیُت َوال ُتْرِهْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسرًا ٧٢َأُقْل ِإنََّك َلن َتْسَتِطیَع َمِعَي َصْبرًا {

َنْفًسا َزِكیًَّة ِبَغْیِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْیًئا نُّْكرًا } َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَیا ُغالًما َفَقَتَلُه َقاَل َأَقَتْلتَ ٧٣{

} َقاَل ِإن َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء َبْعَدَها َفال ٧٥} َقاَل أََلْم َأُقل لََّك ِإنََّك َلن َتْسَتِطیَع َمِعي َصْبرًا {٧٤{

تَّى ِإَذا َأَتَیا َأْهَل َقْرَیٍة اْسَتْطَعَما َأْهَلَها َفَأَبْوا } َفانَطَلَقا حَ ٧٦ُتَصاِحْبِني َقْد َبَلْغَت ِمن لَُّدنِّي ُعْذرًا {

اَأن ُیَضیُِّفوُهَما َفَوَجَدا ِفیَها ِجَدارًا ُیِریُد َأْن َینَقضَّ َفَأَقاَمُه َقاَل َلْو ِشْئَت التََّخْذَت َعَلْیِه َأْجرً 

  )   ٧٧-٧١(الكهف: 

بد الصالح مقابل علمه البشري الواضح العلم اللدني الذي یملكه العویفهم موسى 

الذي ال یتصل بالغیب فیشعر باأللفة تجاه المكان الذي حصل منه عن طریق الشخصیة     

العلم النافع ومما سبق فثنائیة (األلفة/ العداء) بالنسبة لألمكنة تؤكد الصلة التي تربط موسى   

اسیسه فیؤثر كل منهما في اآلخر في بالمكان اذ تظهر هذه الصلة عواطفه وانفعاالته وأح

  عالقة إلفة او عداء.
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المكان التاریخي/ المكان اآلني.ب
وهو  )٣٥(یحضر المكان التاریخي الرتباطه بعهد مضى أو لكونه عالقة في سیاق الزمن

مشیرًا بخصوصیته الى الجذور التاریخیة كما یحمل  ةما تفوح منه رائحة القرون واألجیال السالف

. اما المكان اآلني فهو الذي )٣٦(لمكان تاریخًا للتحوالت االجتماعیة التي تطرأ على المجتمعهذا ا

تمثل مصر مكانًا )٣٧(تحیا فیه الشخصیات في راهنها الذي تتحدث فیه عن األحداث والمجریات

:تاریخیًا في قصة موسى 

ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُیوتًا َواْجَعُلوْا ُبُیوَتُكْم ِقْبَلًة َوَأِقیُموْا َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى َوَأِخیِه َأن َتَبوََّءا

َالَة َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن    )   ٨٧(یونس:  الصَّ

 ِي َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل َیا َقْوِم أََلْیَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه األْنَهاُر َتْجِري ِمن َتْحت

  )   ٥١( الزخرف: َأَفال ُتْبِصُرونَ 

وبهذا تكون مصر المكان التاریخي العام الذي تتخلله امكنة تاریخیة فرعیة تبقى على ذاكرة 

َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَفتَاُه ال َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْیِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا التاریخ من مثل: 

) اذ یربط هذا المكان بین بحرین هما بحر الروم وبحر القلزم أي البحر المتوسط ٦٠هف: (الك

والبحر األحمر، ومجمعهما في منطقة البحیرات المرة وبحیرة التسماح أنه یدل اآلن على مجمع 

خلیجي العقبة والسویس.

لئال یقتله آل مغادرًا مصر ومن األمكنة  اآلنیة (مدین) التي ذهب الیها موسى 

فرعون بعد نصیحة الرجل له بالخروج، اذ أن أحداث هذه القصة جرت في مصر ثم تحولت الى 

مكان آني بحسب ظرف الشخصیة الرئیسة وهو مدین، ومن ثم رجعت االحداث الى مصر من 

جدید، وعلیه فإن (مدین) مكان آني انتقلت الیه القصة عبر حدث من األحداث لتأدیة غایة وما 

ثت ان عادت الى المكان األساس الكمال أحداث القصة الى النهایة.لب
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الرؤیة للتعرف على المكان-٢
الرؤیة الشمولیة.آ

هي النظر العام الذي یستطیع أن یرینا مجموع العناصر. ولكن المنظر العام ُیرى من بعید 

اذ تقدم رؤیة بانورامیة )٣٩(یكاردووهي طریقة اشتمالیة كما عند ر )٣٨(وال یمكن ان یظهر التفاصیل

)٤٠(لالحداث والشخصیات

ومن أمثلة الرؤیة الشمولیة للتعرف على المكان قوله تعالى:

} َفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي اْلَمَداِئِن ٥٢َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكم مُّتََّبُعوَن {

} َوإِنَّا َلَجِمیٌع َحاِذُروَن ٥٥} َوإِنَُّهْم َلَنا َلَغاِئُظوَن {٥٤} ِإنَّ َهُؤالء َلِشْرِذَمٌة َقِلیُلوَن {٥٣َحاِشِریَن {

} َكَذِلَك َوَأْوَرْثَناَها َبِني ٥٨} َوُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكِریٍم {٥٧َناُهم مِّن َجنَّاٍت َوُعُیوٍن {} َفَأْخَرجْ ٥٦{

} َفَلمَّا َترَاءى اْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدَرُكوَن ٦٠} َفَأْتَبُعوُهم مُّْشِرِقیَن {٥٩ِإْسرَاِئیَل {

} َفَأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَبْحَر ٦٢َربِّي َسَیْهِدیِن {} َقاَل َكال ِإنَّ َمِعَي ٦١{

} َوَأنَجْیَنا ُموَسى َوَمن مََّعُه ٦٤} َوَأْزَلْفَنا َثمَّ األَخِریَن {٦٣َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظیِم {

  )   ٦٦-٥٢( الشعراء: ینَ } ُثمَّ َأْغَرْقَنا األَخرِ ٦٥َأْجَمِعیَن {

ان المنظر ال ُیظهر التفاصیل بل یعطي رؤیة عامة لالمكنة والشخصیات لیظهر من بعید 

االستعدادات لمقابلة الجیشین، فالمنظر العام ال یحدد المكان بإطار محدد كالمنظر المتوسط بل 

یقدم رؤیة شمولیة تتعدد فیه األمكنة من خالل ما یأتي:

ادات الجیشین.استعد-

التقاء الجمعین-

ما تركه آل فرعون من الجنات والعیون والكنوز.-

بانفالق البحر فأصبح كل فریق كالجبل العظیم.ظهور معجزة موسى -

نجاة موسى ومن معه.-

غرق فرعون ومن معه.-

ن عرض المنظر األمكنة المتعددة من منطقة سیر موسى وقومه، والمدائن والجنان والعیو 

وهي جهة المشرق ومكان التقاء مع ذكر الجهة التي أتبع فیها فرعون وقومه موسى 

الجمعین والبحر الذي انفلق. أي تعدد وصف األمكنة مما یدل على الرؤیة الشمولیة السریعة 

التي تعطي المنظر العام من دون التركیز على مكان بعینه.

الرؤیة المشھدیة-ب
بحیث ال )٤١(ة أطارًا محددًا للمكان بخلفیته مشهدیة تسمى بالنظر المتوسطتحدد هذه الرؤی

)٤٢(یعرض الكل وانما جزء منه وال یظهر المنظر بل یشیر الى االجزاء المهمة
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ومن امثلة الرؤیة المشهدیة للتعرف على المكان قوله تعالى: 

 ُِأمًَّة مَِّن النَّاِس َیْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم اْمرَأَتْیِن َتُذوَداِن َوَلمَّا َوَرَد َماء َمْدَیَن َوَجَد َعَلْیه

} َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى ٢٣َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلتَا ال َنْسِقي َحتَّى ُیْصِدَر الرَِّعاء َوَأُبوَنا َشْیٌخ َكِبیٌر {

  ) ٢٤و٢٣( القصص:  نَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْیٍر َفِقیٌر ِإَلى الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما أَ 

لم یرَض بما یفعله الناس من عدم اعطاء الفرصة لتسقي االمرأتین الماء ان موسى 

وعلم من إحداهما أن اباهما شیخ كبیر فساعدهما وسقى لهما فأعجبت احداهما بشهامته وقوته 

وطیبة قلبه.

مدین ویركز على االمرأتین بمنظر متوسط ثم شخصیة موسى      یظهر العرض ماء 

 وهو یقدم المساعدة، ویعرض كذلك حركته بعد االنتهاء من ذلك وتولیه الى منطقة الظل

لیرتاح من عناء السفر من مصر الى مدین داعیًا الولي القدیر أن یرزقه الرزق الطیب الحالل. 

الماء والتولي في الظل أي تركز على مكانین مهمین في وبذلك تركز الرؤیة على مشهدي سقي 

في هذه الفترة من حیاته.أحداث قصة موسى 

الرؤیة التجزیئیة.ج
)٤٣(هي الرؤیة التي تشیر الى التفاصیل الدقیقة عن طریق النظر القریب

ومن أمثلة الرؤیة التجزیئیة للتعرف على المكان قوله تعالى:

األَجَل َوَساَر ِبَأْهِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر َنارًا َقاَل الْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّي َفَلمَّا َقَضى ُموَسى

ْنَها ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن { } َفَلمَّا َأتَاَها ُنوِدي ِمن ٢٩آَنْسُت َنارًا لََّعلِّي آِتیُكم مِّ

یَن اِطِئ اْلَواِدي األْیَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشََّجَرِة َأن َیا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلمِ شَ 

ال َتَخْف } َوَأْن أَْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَلْم ُیَعقِّْب َیا ُموَسى َأْقِبْل وَ ٣٠{

} اْسُلْك َیَدَك ِفي َجْیِبَك َتْخُرْج َبْیَضاء ِمْن َغْیِر ُسوٍء َواْضُمْم ِإَلْیَك َجَناَحَك ٣١ِإنََّك ِمَن األِمِنیَن {

بَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقیَن { اَل َربِّ ِإنِّي } قَ ٣٢ِمَن الرَّْهِب َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمن رَّ

} َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ٣٣َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأن َیْقُتُلوِن {

َطاًنا َفال } َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخیَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُسلْ ٣٤ِرْدًءا ُیَصدُِّقِني ِإنِّي َأَخاُف َأن ُیَكذُِّبوِن {

} َفَلمَّا َجاءُهم مُّوَسى ِبآَیاِتَنا َبیَِّناٍت َقاُلوا ٣٥َیِصُلوَن ِإَلْیُكَما ِبآَیاِتَنا َأنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن {

ِلیَن { بِّي َأْعَلُم ِبَمن } َوَقاَل ُموَسى رَ ٣٦َما َهَذا ِإال ِسْحٌر مُّْفَتًرى َوَما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا األوَّ

} َوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا ٣٧َجاء ِباْلُهَدى ِمْن ِعنِدِه َوَمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّاِر ِإنَُّه ال ُیْفِلُح الظَّاِلُموَن {

ل لِّي َصْرًحا لََّعلِّي َأیَُّها اْلَمال َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغْیِري َفَأْوِقْد ِلي َیا َهاَماُن َعَلى الطِّیِن َفاْجعَ 

} َواْسَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي األْرِض ِبَغْیِر ٣٨َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوإِنِّي الُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذِبیَن {
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اْلَیمِّ َفانُظْر َكْیَف َكاَن } َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي ٣٩اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّهْم ِإَلْیَنا ال ُیْرَجُعوَن {

  )٤٠- ٢٩(القصص: َعاِقَبُة الظَّاِلِمیَن 

تقدم الرؤیة التجزیئیة بمنظر قریب یشیر الى التفاصیل جمیعها على وفق اآلتي:

بأهله بعد ان قضى األجل.سیر موسى -

نارًا من جانب الطور وأمر أهله بان یمكثوا.آنس موسى -

من شاطي الواد االیمن في البقعة المباركة من الشجرة.نودي موسى -

بالقاء العصا.آمر اهللا تعالى موسى -

للعصا وهي تهتز كأنها جان.رؤیة موسى -

باال یخف وان یسلك یده في جیبه.اطمئنان اهللا لموسى -

هللا من الخوف الذي یعتریه مما فعله من قتل رجل من آل فرعون.شكوى موسى -

باخیه وان یجعل لهما سلطانا.مآزرة اهللا تعالى موسى -

فرعون. دعوة موسى -

تصریح فرعون لقومه بأنه االله األوحد.-

أمر فرعون لوزیره هامان لبناء الصرح لیرى آله موسى -

استكبار فرعون وقومه في األرض بغیر الحق.-

غرق فرعون وجنوده ونبذهم في الیم.-

منظر أوصاف الشخصیات فضًال عن تعدد األمكنة باعتماد الرؤیة على لقد أظهر ال      

المنظر القریب بكثرة التفاصیل الدقیقة.

المبحث الثالث: الرؤیة (وجھة نظر)
تقوم الرؤیة في النص السردي على ادراك القاص لعناصر عالمه في النص، ومن ثم 

ج بموجبها عالقات السارد مع المكونات تنظیمها بكیفیة ما، عبر منظور أو وجهة نظر یعال

النصیة األخرى وبهذا تكون الرؤیة: "الطریقة التي ینظر بها الراوي الى األحداث عند تقدیمها أو 

اذ تتضمن كل قصة )٤٥(لذا فال راٍو من دون رؤیة وال رؤیة من دون راوٍ )٤٤(هي ووجهة نظره"

هو مدى توازنات هذه الرؤى الكمي أو النوعي عدة رؤى سردیة ولكن ما یحدد الرؤیة في النهایة 

البعید الذي ینسج من حوله األحداث وتطور  ىففي أیة قصة یبرز المغز )٤٦(أو هیمنة كالهما

.)٤٧(الزمن وحوار الشخصیات مع بعضها

من خالل النقاط اآلتیة:ویمكن تقدیم الرؤیة في قصة موسى 

ني منهجًا خاصًا في تقدیم األحداث التاریخیة اال وهو یتبع السرد القصصي القرآ - ١      

اذ ان ذكر الحدث التاریخي في )٤٨(التخلي عن التفصیالت الزائدة والتركیز على المهم منها
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القصة القرآنیة انما یأتي لتأدیة غرض معین اال وهو "ارادة اهللا التي تصوغه من خالل ارادة 

)٤٩(الزمن"االنسان او مباشرة عن طریق اتصالها ب

ومن أمثلة التخلي عن التفصیالت الزائدة وعرض المهم قوله تعالى:

 َقاَل َذِلَك َبْیِني َوَبْیَنَك َأیََّما األَجَلْیِن َقَضْیُت َفال ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما َنُقوُل َوِكیٌل

ِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر َنارًا َقاَل الْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّي األَجَل َوَساَر ِبَأْهلِ } َفَلمَّا َقَضى ُموَسى٢٨{

ْنَها ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلونَ    )   ٢٩و ٢٨(القصص:  آَنْسُت َنارًا لََّعلِّي آِتیُكم مِّ

دة عمله لثماني سنوات والشیخ الكبیر على ان یكون مهر الزواج ملقد اتفق موسى 

أو عشر سنوات فهذا بدایة التشریع لقانون العمل الفردي بین العامل وصاحب العمل وقام االتفاق 

على الشفقة والمودة وشهادة اهللا تعالى. ویعطینا النص القصصي المهم من احداث القصة وهو 

باهللا سى لألجل ویطلعنا على المهم من االحداث اال وهو لقاء مو قضاء موسى 

تعالى وسیره لتحقیق ذلك اللقاء بعد ان تعلم المسالك بعمله راعیًا لسنوات طویلة.

ومن أمثلة التخلي عن التفصیالت الزائدة وعرض المهم قوله تعالى:

للَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َكْي َتَقرَّ َعْیُنَها َوال َتْحَزَن َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد ا

 ٢٨(القصص:  َیْعَلُموَن َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى آَتْیَناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن 

  ) ٢٩و 

لقد حقق اهللا وعده الم موسى بان یعود ابنها الیها بعد ان تلتزم بوصایاه عندما اوحى 

ا بارضاعه ووضعه في التابوت والقائه في الیم ووصوله بیت آل فرعون ومن ثم ارجعه الیها الیه

للرضاعة بما سهلته من األمر األخت التي كانت بمثابة الدلیل على مرضعة لهذا الولید الصغیر، 

ما بین بیت امه وقصر ویتخلى النص القرآني عن التفصیالت فیما یتعلق بنشأة موسى 

ألشده، ذي أصبح بمثابة األب، ویعطینا الحدث المهم جدًا اال وهو بلوغ موسى فرعون ال

وتدخل االرادة االلهیة في اتیانه الحكم والعلم فضًال عن وصفه بالمحسن استعدادأ للمهمة الشاقة 

التي سیؤدیها اال وهي دعوة الطاغیة فرعون المستكبر على األرض الى عبادة اهللا تعالى.

ن القصة القرآنیة قصة واقعیة یقدمها السرد بواقعیة صادقة أمینة نظیفة سلیمة وهو ال ا - ٢      

أذ أن "كل حركة وكل خالجة تجيء )٥٠(یقف عند واقعیة األشخاص فحسب بل وواقعیة االحداث

في آوانها وتجيء في الصورة الواقعة لها، وتجيء في مكانها من مسرح العرض متراوحة بین 

.)٥١(طقة الضوء بحسب أهمیتها ودورها وطبیعة جریان الحیاة فیها"منطقة الظل ومن
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من حادثة القتل:ومن أمثلة الواقعیة الصادقة ما تعرض له موسى 

 َوَهَذا َوَدَخَل اْلَمِدیَنَة َعَلى ِحیِن َغْفَلٍة مِّْن َأْهِلَها َفَوَجَد ِفیَها َرُجَلْیِن َیْقَتِتالِن َهَذا ِمن ِشیَعِتِه

ا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمن ِشیَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَلْیِه َقاَل َهذَ 

َر َلُه } َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغفَ ١٥ِمْن َعَمِل الشَّْیَطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبیٌن {

} َفَأْصَبَح ١٧} َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُكوَن َظِهیرًا لِّْلُمْجِرِمیَن {١٦ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم {

َك َلَغِويٌّ مُِّبیٌن ِفي اْلَمِدیَنِة َخاِئًفا َیَتَرقَُّب َفِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه ِباألْمِس َیْسَتْصِرُخُه َقاَل َلُه ُموَسى ِإنَّ 

} َفَلمَّا َأْن َأرَاَد َأن َیْبِطَش ِبالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُّهَما َقاَل َیا ُموَسى َأُتِریُد َأن َتْقُتَلِني َكَما َقَتْلتَ ١٨{

} ١٩ُمْصِلِحیَن {َنْفًسا ِباألْمِس ِإن ُتِریُد ِإال َأن َتُكوَن َجبَّارًا ِفي األْرِض َوَما ُتِریُد َأن َتُكوَن ِمَن الْ 

نِّي َوَجاء َرُجٌل مِّْن َأْقَصى اْلَمِدیَنِة َیْسَعى َقاَل َیا ُموَسى ِإنَّ اْلَمال َیْأَتِمُروَن ِبَك ِلَیْقُتُلوَك َفاْخُرْج إِ 

ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّا٢٠َلَك ِمَن النَّاِصِحیَن { (ِلِمیَن } َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًفا َیَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِّ

  ) ٢١- ١٥القصص: 

للرجل من آل فرعون بواقعیة یعرض النص القصصي الواقعي حادثة قتل موسى 

صادقة اذ انه قوي الجسم وسریع الغضب والقلق ومع ذلك فهو طیب القلب سریع الندم، فهو قد 

ا وكزه أي ضربه قتل الرجل عن غیر تعمد ولم یكن بحاجة الى سالح لقتله ولم یخنقه بیده وانم

بجمع یده فقتله، وما یلبث أن یؤرقه ضمیره وتحاسبه نفسه اللوامة على ما فعل فندم على ما فعله 

وعد هذا العمل من عمل الشیطان فاستغفر ربه عما ارتكبه وتضرع الیه ان یتوب على یدیه واال 

رؤیته حادث القتل یجعله مساعدًا للمجرمین فغفر له وتاب علیه. وبهذا یعرض السرد القصصي ب

بواقعیة صادقة بعیدة عن الترمیز واإلیحاء وانما السبیل لذلك الوضوح والكشف.

باحدى ابنتي الشیخ الكبیر:ومن أمثلة الواقعیة الصادقة ما كان من زواج موسى 

 ُوَك ِلَیْجِزَیَك َأْجَر َما َسَقْیَت َلَنا َفَجاءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَیاء َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َیْدع

} َقاَلْت ِإْحَداُهَما َیا ٢٥َفَلمَّا َجاءُه َوَقصَّ َعَلْیِه اْلَقَصَص َقاَل ال َتَخْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن {

نِّي ُأِریُد َأْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ } َقاَل إِ ٢٦َأَبِت اْستَْأِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اْستَْأَجْرَت اْلَقِويُّ األِمیُن {

َهاَتْیِن َعَلى َأن تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعنِدَك َوَما ُأِریُد َأْن َأُشقَّ َعَلْیكَ 

اِلِحیَن { َك َأیََّما األَجَلْیِن َقَضْیُت َفال } َقاَل َذِلَك َبْیِني َوَبْینَ ٢٧َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللَُّه ِمَن الصَّ

  ) ٢٨-٢٥( القصص:  ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما َنُقوُل َوِكیلٌ 

من خالل الحب یعرض السرد القصصي القرآني فیما یتعلق بمسألة زواج موسى 

ذ اعجبت ابنة الطاهر النظیف والعرض النظیف لعواطف المرأة تجاه الرجل الذي اعجبت به ا

عندما سقى لها والختها مع عدم استطاعتهما ذلك فضًال عن الشیخ الكبیر بقوة موسى 

المتمثلة في الحفاظ على عرض المرأة وهي معه وحدهما في الطریق عرض أمانة موسى

قرها الى الدار، فالفتاة تعبر عن عواطفها على طریقة األنثى الحییة الخجول ویفهم أبوها منها وی
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ویزوجها للرجل الذي أعجبت به ولما أحست نحوه من االعجاب ففي قول الفتاة ( یا أبت 

استاجره..) یتجلى ما في هذه الفتاة من ایحاء خصب وتلمیح ثري للكشف عن بغیة النموذج 

اإلنساني الرائع.

ر وبهذا تعرض الرؤیة هذا الحدث بواقعیة امینة صادقة من قصة الحب النظیفة غی

المنحرفة وعن أثرها في نفس صاحبها فهي عالقة متكافئة بین الرجل والمرأة، وابرزت القصة ما 

عندها بایحاءات خصبة ثریة غیر منحرفة وال مسفة حتى وصلت الى ما تطمح الیه وهو الزواج 

الشرعي. 

اذ  )٥٢(رآنیةان السرد یعبر عن القوى الخفیة الغیبیة للمعجزات التي ترد في القصة الق - ٣      

تلك القوى "هي العنصر الفعال في هذه القصص لما تثیره من االنفعاالت القویة الحادة التي تملك 

)٥٣(االنسان على حسه وشعوره"

ومن أمثلة التعبیر عن القوى الخفیة الغیبیة قوله تعالى:

 ََفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظیِم◌ٌ َفَأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَبْحر

  ) ٦٣(الشعراء: 

یدل النص القصصي القرآني عن السرد الذي یمتلك رؤیة تعبر عن قوى خفیة تعود هللا 

عندما ضرب بعصاه البحر اذ توزع االنفالق على قسمین تعالى اجراها على ید موسى 

یة تثیر االنفعال والحس والشعور.وكان كل قسم بعظمة متناه

ومن أمثلة التعبیر عن القوى الخفیة الغیبیة قوله تعالى:

 َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجُنوِدِه َفَغِشَیُهم مَِّن اْلَیمِّ َما َغِشَیُهْم  :٧٨(طه (  

وصف المخیف فضًال ویعطي التعبیر عن القوى الخفیة داللة على وصف المكان بذلك ال

عن شدة العذاب بحیث غطى العذاب فرعون وجنوده والبسهم بأهواله وغمرهم بالوان منه ال یعلم 

ومن معه من المؤمنین كما وصفها اال اهللا تعالى الذي اغرقهم في الیم وانجى موسى 

ادة اهللا تعالى یثیر االنفعاالت القویة لدى القارئ لهذا السرد القصصي برؤیته التي تعبر عن إر 

وأقداره في حق الكافرین.

تنبثق الرؤیة القرآنیة عن "رؤیة اهللا سبحانه، وهي تختلف عن الرؤیة الوصفیة انها  - ٤     

تحیط على نحو قاطع التاریخ بابعادها الثالثة: الماضي والحاضر والمستقبل.وببعدها الرابع الذي 

ؤیة واقعیة شاملة في امتداداتها الزمنیة الماضیة اذ تمیز بر )٥٤(یغور في اعماق النفس البشریة"

)٥٥(والحاضرة والمستقبلة

ومن أمثلة الرؤیة الواقعیة الشاملة فیما یتعلق بالماضي قوله تعالى:

بَِّك ِلُتنِذَر َقْوًما مَّا َأتَا ُهم مِّن نَِّذیٍر مِّن َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ َناَدْیَنا َوَلِكن رَّْحَمًة مِّن رَّ

  ) ٤٦(القصص: َقْبِلَك َلَعلَُّهْم َیَتَذكَُّروَن 
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یعبر النص القصصي القرآني عن الرؤیة التي تعبر عن الماضي فیما یتعلق بلقائه تعالى 

نستدل جانب الطور. فالتعبیر بـ(وما كنت) الموجه الى رسول اهللا محمدمع موسى 

اإللهي قد مزق حجاب الماضي لیطلعنا على األحداث.منه على أن السرد

ومن أمثلة الرؤیة الواقعیة الشاملة فیما یتعلق بالحاضر قوله تعالى:

 َقاَل َقْد ُأوِتیَت ُسْؤَلَك َیا ُموَسى  :٣٦( طه (  

یعبر النص القصصي القرآني عن رؤیة سردیة تتعلق بالحاضر من أحداث موسى    

 اذ طلب موسى عون اهللا تعالى بدعوته لفرعون من شرح الصدر وتیسیر األمر ومسائل

آخرى فجاء الرد اآللهي بتحقیق ما سال عنه

ومن أمثلة الرؤیة الواقعیة الشاملة فیما یتعلق بالمستقبل القریب والبعید قوله تعالى:

�ÉƌÈƃ�ÈÀÂÉƂÈƒ
Êƃ�ÈÀÌÂÈŵÌ°

Êż�É¾¡�ÉƊÈ¶ÈƀÈřÌƃœÈż�ÈœÅƈÈ±ÈšÈÂ�¦čÂÉ®Èŵ�Ì¿ :٨( القصص (  

 ِي َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیِه َفأَْلِقیِه ِفي اْلَیمِّ َوال َتَخاِفي َوال َتْحَزن

  ) ٧(القصص:  ِإنَّا رَادُّوُه ِإَلْیِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلینَ 

ر النصان القصصیان عن المستقبل القریب والبعید فیما یتعلق بالوعد اإللهي فاألول یعب

بعید الى ان یبلغ موسى سن الرسالة، والثاني قریب وبعید في الرجوع الى اآلم وان یكون رسوالً 

خاتمة البحث ونتائجھ
بحث الى توصل البعد االنتهاء من الدراسة التحلیلیة للفضاء في قصة موسى 

النتائج اآلتیة:

 تضمن المكون األول للفضاء (الزمان) نمطین مهمین هما: الزمن الطبیعي

(الخارجي/الظاهري) من خالل الزمن التاریخي المتمثل بالیوم (یوم الزینة) واللیلة (االربعین 

كر جهتي لیلة لمیقات الرب) والسنة (أربعین سنة فیما یتعلق بالتیه) والزمن الكوني المتمثل بذ

مشرق األرض ومغربها وتحدید وقت الضحى، والظل عكس الحر، اما الزمن النفسي 

في ثالث حاالت األولى بعد (الداخلي/الباطني) فیتمثل بالخوف الذي انتاب موسى 

قتله للرجل القبطي من آل فرعون، والثانیة عندما رآى العصا وهي تهتز كالجان. اما الحالة 

ب منه السحرة ان یبدأ بالمباراة فهذه اللحظات التي یمر بها قاسیة جدًا الثالثة فعندما طل

ویحسها ثقیلة على النفس تعبیرًا عما یعانیه من الخوف. وجاءت أنساق الزمن على ثالثة 

أشكال النسق الزمني الصاعد بتتابع األحداث كما في أحداث الوالدة واإللقاء في الیم، والنسق 

لق بمنن اهللا تعالى على موسى فیما یتعلق بالوحي ألمه وٕارجاعه إلیها الزمني النازل فهو یتع

ونجاته من الغم بعد القتل ولبثه في مدین واستقراره بالعمل والزواج. اما النسق الثالث فهو 
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المتقطع الذي یختلط فیه النسقان الصاعد والنازل لتكوینه صعودًا ثم نزوًال ثم صعودًا ثم نزوًال 

من مصر الى مدین.یتعلق بحدث القتل وخروج موسى ثم صعودًا فیما

 /تضمن المكون الثاني للفضاء (المكان) ثنائیات متنوعة لألنماط ومنها ثنائیة (المكان األلیف

والمكان المعادي) اذ یمثل مجمع البحرین هاتین الثنائیتین مما یؤكدان الصلة التي تربط موسى 

رصه على بلوغه غایته لیلتقي بالعبد الصالح بهذا المكان من خالل اظهار ح

واستنكاره الفعاله التي لم یكن یعلم تأویلها. اما ثنائیة المكان التاریخي/ المكان اآلني فجاءت 

بتمیز مصر الرتباطها بعهد مضى من خالل جریان األحداث فیها لتتحول الى مكان آني هو 

ان عادت األحداث الى المكان األساس (مدین) بحسب ظرف الشخصیة لتأدیة غایة وما لبثت 

الكمال أحداث القصة الى النهایة. وتمثلت الرؤیة للتعرف على المكان بثالث هي: (رؤیة 

شمولیة) ال تظهر التفاصیل وانما تعطي رؤیة عامة لألمكنة والشخصیات كما في تشابك 

المرأتین ل جیشي موسى وفرعون أو (رؤیة مشهدیة) تركز على منظر مساعدة موسى 

والسقي لهما ثم تولیه في الظل تعبیرًا عما عاناه في رحلته من مصر الى مدین، أو (رؤیة 

تجزیئیة) تعمل على ذكر التفاصیل الدقیقة كما في احداث لقاء موسى باهللا تعالى ودعوته 

لفرعون اذ یظهر أوصاف الشخصیات فضًال عن تعدد األمثلة باعتماد المنظر القریب بایراد 

فاصیل الدقیقة.الت

 تضمن المكون الثالث للفضاء (الرؤیة أو وجهة النظر) من خالل التخلي عن التفصیالت

الفرعیة والتركیز على المهم من األحداث بما یتعلق بقضاء اجل موسى لعمه ونشأته في بیت 

أمه وقصر فرعون الذي أصبح بمثابة الوالد، وتعتمد الرؤیة ایضًا العرض الواقعي الصادق 

لرجل من آل فرعون والظروف لنظیف وال سیما ما یتعلق بحادثة قتل موسى ا

واألسباب التي تعرض الیها أو قصة زواجه من ابنة الشیخ الكبیر، وكذلك تعبر الرؤیة عن 

القوى الخفیة بارادة اهللا تعالى كما في غشیان الیم لفرعون وجنوده، او انفالق البحر كالطود 

یة تنبثق عن معرفة اهللا تعالى بالزمن على امتداداته وبروز الشمولیة العظیم، كما ان الرؤ 

الواقعیة في عرض ذلك.    
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ھوامش البحث ومصادره ومراجعھ
اسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد )١(

.٦/٢٤٥٥: ١٩٨٤، بیروت، ٣الغفور عطار، دار العلم للمالیین، ط

الفضل جمال الدین محمد بن منظور، لسان العرب، المؤسسة المصریة العامة للتألیف أبو )٢(

.١٦- ٢/١٥والنشر، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، (د.ت): 

منیب محمد البوریمي، الفضاء الروائي في الغربة: اإلطار والداللة، سلسلة كتاب الجیب، )٣(

.٢١: ١٩٨٣افیة العامة، بغداد، دار النشر المغربیة، دار الشؤون الثق

ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، المركز الثقافي )٤(

.٢٩: ١٩٩٠، بیروت، الدار البیضاء، ١العربي، ط

ینظر: عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة: بحث في تقنیات السرد، سلسلة عالم المعرفة )٥(

- ١٥٧: ١٩٩٨، الكویت، ١على للثقافة والفنون واألداب، ط)، المجلس الوطني األ٢٤٠(

١٥٨.

، ١د. ابراهیم جنداري، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط)٦(

.١٨: ٢٠٠١بغداد، 

.٦٠: ١٩٥٥، القاهرة، ٢مكتبة النهضة المصریة، طعبد الرحمن بدوي،الزمان الوجودي،)٧(

.٤٢سابق: جنداري، المصدر ال)٨(

لسنة  ٨و٧ینظر: د. ابراهیم جنداري، الموصل فضاًء روائیًا، مجلة األقالم، بغداد، العددان )٩(

٥٦: ١٩٩٢.

: ١٩٦٩، القاهرة، ١ینظر: فورستر، أركان القصة، ترجمة: كمال عیاد جاد، دار الكرنك، ط)١٠(

٥٤- ٥٣.

اسة مقارنة)، الهیئة ینظر: د. سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة في ثالثیة نجیب محفوظ (در )١١(

.٢٧: ١٩٨٤المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

.١١٧ینظر: بحراوي، المصدر السابق: )١٢(

.١١٧ینظر: المصدر نفسه: )١٣(

هانز میرهوف، الزمن في األدب، ترجمة: د. اسعد رزوق، مطابع سجل العرب، القاهرة، )١٤(

١١-١٠: ١٩٧٢.

وائیًا: دراسة فنیة، دار الشؤون الثقافیة ینظر: د. فاطمة عیسى جاسم، غائب طعمة فرمان ر )١٥(

.١٢٩-١٢٨: ٢٠٠٤العامة، بغداد، 

.٤٥ینظر: قاسم، المصدر السابق: )١٦(

.٤٦ینظر: المصدر نفسه: )١٧(
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.١٤٢ینظر: جنداري، المصدر السابق، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا: )١٨(

، ١اد الكتاب العرب، طینظر: سمر روحي الفیصل، بناء الروایة العربیة السوریة، اتح)١٩(

.١٦١- ١٦٠: ١٩٩٥دمشق، 

.١٣٠ینظر: جاسم، المصدر السابق: )٢٠(

.٥٢ینظر: قاسم، المصدر السابق: )٢١(

د. موریس ابو ناضر، األلسنیة والنقد األدبي في النظریة والممارسة، دار النهار للنشر، )٢٢(

.٨١: ١٩٧٩المغرب، 

.٨٦المصدر نفسه: )٢٣(

.٨٩المصدر نفسه: )٢٤(

، ١النصیر، اشكالیة المكان في النص األدبي، دار الشؤون الثقافیة العامة، طینظر: یاسین)٢٥(

.١٥١: ١٩٨٦بغداد، 

ینظر: خالد حسن حسین، شعریة المكان في الروایة الجدیدة ، الخطاب الروائي إلدوار )٢٦(

.٧٨: ١٩٩١اخراط انموذجًا، مطابع الیمامة، الریاض، 

قصیرة المغربیة من التأسیس الى التجنیس، نجیب العوفي، مقاربة الواقع في القصة ال)٢٧(

.١٤٩: ١٩٨٧، الدار البیضاء، ١المركز الثقافي العربي، ط

ینظر: خالد حسین حسین، من المكان الى المكان الروائي، مجلة المعرفة السوریة، العدد )٢٨(

.١٧٠: ٢٠٠٠لسنة  ٤٤٢

.١٥٩النصیر، المصدر السابق: )٢٩(

.١٢٧اء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا: ینظر: جنداري، المصدر السابق، الفض)٣٠(

ینظر: لیلى درغوث، المكان والزمان في یومیات نائب في األریاف، مجلة الحیاة الثقافیة، )٣١(

.٤٧: ١٩٩٠لسنة  ٥٨(دمشق)، العدد 

.١٢٩ینظر: جنداري، المصدر السابق، الفضاء الروائي عند میزا ابراهیم جبرا، )٣٢(

ن، ترجمة: غالب هلسا، دار الحریة للطباعة، بغداد، جاستون باشالر، جمالیات المكا)٣٣(

٤٥-٤٤: ١٩٨٨.

.٤٥المصدر نفسه: )٣٤(

ینظر: د. خالدة سعید، حركیة االبداع: دراسات في األدب العربي الحدیث، دار العودة، )٣٥(

.٣٠: ١٩٨٢، بیروت، ٢ط

.٢٥٦ینظر: جنداري، المصدر السابق، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا، )٣٦(

.٢٥٩ظر: المصدر نفسه: ین)٣٧(
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)، دار ٩٨ینظر: صالح أبو سیف، كیف تكتب السیناریو، سلسلة الموسوعة الصغیرة()٣٨(

.٦٥: ١٩٨١الحریة للطباعة، بغداد، 

ینظر: جان ریكاردو، قضایا الروایة الحدیثة، ترجمة: صیاح الجهیم، وزارة الثقافة واالرث )٣٩(

.١٢٨: ١٩٧٧القومي، دمشق، 

.٦٠٦در السابق: ینظر: العوفي، المص)٤٠(

.٢٦٢ینظر: جنداري، المصدر السابق، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا: )٤١(

.٦٥ینظر: ابو سیف، المصدر السابق: )٤٢(

.٦٥ینظر: المصدر نفسه: )٤٣(

، دمشق، ١محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط)٤٤(

٩٢-٩١: ٢٠٠٥.

، بیروت، الدار ١المتخیل السردي، المركز الثقافي العربي، طینظر: عبد اهللا ابراهیم،)٤٥(

.٥: ١٩٩٠البیضاء، 

، الدار البیضاء، ١ینظر: سعید یقطین، القراءة والتجربة، مطبعة النجاح الجدیدة، ط)٤٦(

١٩٣: ١٩٨٥.

ینظر: د. نبیلة ابراهیم، نقد الروایة من وجهة نظر الدراسات اللغویة، مطابع الفرزدق، )٤٧(

.٢٤: ١٩٨٠الریاض، 

ینظر: نبهان حسون السعدون، الشكل القصصي في القرآن الكریم، دراسة جمالیة، رسالة )٤٨(

.٢٢٢: ١٩٩٩ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة الموصل، 

تموز، مطبعة  ٣٠د. عماد الدین خلیل، التفسیر اإلسالمي للتاریخ، منشورات مكتبة )٤٩(

.١١٨: ١٩٨٦، الموصل، ٤الشعب، ط

.٢٢٣صدر سابق: ینظر: السعدون، م)٥٠(

.٤/٦٧٦: ١٩٨٧، بیروت، ٥سید قطب، في ظالل القرآن، دار احیاء التراث العربي، ط)٥١(

.٢٢٣ینظر: السعدون، مصدر سابق: )٥٢(

محمد محمود حجازي، الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم، دار الكتب الحدیثة، مطبعة )٥٣(

.٣٠٨: ١٩٧٠المدني، القاهرة، 

.١٣خلیل، المصدر السابق: )٥٤(

  .١١ینظر: المصدر نفسه: )٥٥(


