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ملخص
تناول البحث بعض جماليات المتشابه اللفظي في بناء  قِصَّةِ مُوسَى -عليه السلام- في القرآن الكريم.  وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور: في الأول تتبع الباحث طرائق بناء القِصَّةِ، فوجدها متعددة، إجمالاً وتفصيلاً. وفي الثاني استنطق النظائر الأسلوبية لبناها، وتتبع أنساقها، وتبين بعض دلالات التوافق والتغاير فيها؛ تقديماً وتأخيراً، وزيادة ونقصاناً، وتبين له أنَّ تطابق بعضها سمة أسلوبية تكثر في مواطن الجحود، وتأتي للتأكيد والإقناع، وأن كُلَّ تغيير يراعي فواصل القصة ويرتبط بمعناها العام، ودلالتها السياقية والتركيبية.  وحاول الباحث في المحور الأخير كشف بعض القيم الفنية لجمالياتها، ومناسبتها للجو العام للسور التي وردت فيها، وخلص إلى أنَّ المتشابه اللفظي أحد وجوه الإعجاز يلتحم عضوياً مع موضوع السورة، ويشكل حلقة في سياقها الكلِّيِّ.
الكلمات المفتاحية: القرآن، قصة، موسى، بناء، متشابه لفظي.
Abstract
      This paper deals with the stylistic aspects of Similars (lexical similarity) used in the story of Moses in the Quran.  The study consists of three sections: 1) the researcher follows the different construction. 
2) The author analyzes the modalities of construction to show some signs of compatibility and the covariance, presentation and delays, and the increase and decrease to show how this stylistic mach is used for the sake of persuasion. 3) This part tries to uncover some of the aesthetics of reception and suitability place. This paper concludes with positing that this stylistic way goes hand in hand with the overall context of the sura.    
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المقدمــــــة
القرآن الكريم معجز، وإعجاز قصصه حلقة من منظومة إعجازه؛ وقد احتفى بالأسلوب القصصي حتى غدا ذا أصول، ونظام، وطرائق، وآليات تحكم عرض القصة القرآنية, وتسوغ ترداد بعض مشاهدها. 


ويأتي هذا البحث لمتابعة الدراسات البلاغية في إبراز بعض الجماليات البيانيَّة لأسلـوب القرآن الكريم؛ لأنَّ تنوع أنماط العرض من مباحث "علم المعاني" في البلاغة، وهو مصطلح أطلقه السكاكي على المباحث المتعلقة بالجملة، وما يكون فيها من حذف وذكر، أو تعريف وتنكير، أو تقديم وتأخير، أو إيجاز أو إطناب (أحمد مطلوب، 1983م، ص53)". 








*
أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، جامعة آل البيت.
لذا ستحاول الدراسة توضيح طرائق العرض في القصة القرآنية؛ التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تكرار محض، وترف لغوي، وحشو لأحداث لا فائدة جمالية أو دلالية ترجى من ورائها. إذ " ليس في القرآن تكرار محض، بل لا بُدَّ من فوائد في كل خطاب" (ابن تيمية الحراني، 2005 م،14/408). وما يرد في الكتاب العزيز "ممَّا ظاهره التَّكرار زيادة فائدة، أو تتميم معنى، أو لبناء غيره من الكلام عليه" (الغرناطي، 1405ھ، 1، / 133).
واتخذت الدراسة قصة موسى موضوعًا؛ لأنَّها أكثر قصص القرآن في تنوع أنماط العرض، وأوضحها مثالاً عليه، وأقواها إبرازاً لشمولية الفكرة القرآنية، فيما اصطلح عليه بالمتشابه اللفظي في القصص القرآني.

مدخل
موسى  أكثر المرسلين ذكراً في القرآن الكريم، وقد ترددت قصته في غير موضع من القرآن، وتناسب عرض حلقاتها في كل مرة مع موضوع السورة وسياقها الكلِّيِّ، وبيَّن -سبحانه وتعالى- في كلٍ منها أنواعًا متباينة من العبر والدلائل، وعلل ابن تيمية كثرة ترداد قِصَّته وفِرْعَوْنَ "لِأَنَّهُمَا فِي طَرَفَي نَقِيضٍ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ...، فَصَارَتْ قِصَّةُ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ أَعْظَمَ الْقِصَصِ اعْتِبَارًا لِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَلِأَهْلِ الْكُفْرِ" (ابن تيمية، 12/9). وبناء القصة متصل بالحديث عن اليهود الماديين، الذين لا يؤمنون إلاَّ بالمحسوس، والذين يتكرر منهم الكيد والمكر بالحق وأهله، لذا كان هذا الأسلوب من قبيل هذه المادية، لبيان ما حلَّ بهم من العقوبات جزاء كفرهم وبغيهم. 
وإنَّ تنوع عرض القصة -شكلاً، وحجماً، وألفاظاً، وفواصل آياتٍ، وتناسباً مع الجو العام للسورة التي ترد فيها- يبعد عن متلقيها الملل لجدة عرضها وطرافة أسلوبها في كل مرَّة. 
فالقصة تتردد لاستكمال جوانبها -مختصرة أو مطوَّلة- فلا تتكرر إنَّما تتكامل. وهي  ظاهرة أسلوبية منتشرة في غير سورة من القرآن الكريم.
وصحيح أنَّ هناك ترداداً يقترب التشابه فيه إلى حدِّ التطابق في بعض مشاهد القصة، إلَّا أنَّ هناك تنوعاً في السياق: السابق واللاحق، والطول والقصر، والأحداث التي تتناوله؛ ولذا فهي متجددة دائماً، تغشاها الحيوية والطرافة .كذلك فإن المعاني التي تتحدث عنها لا تقتصر على التسرية أو العبرة أو التهديد. ولكنها حقائق يراد إثباتها لتؤدي دورها في كل عصر، متى توافرت دواعيها .فالتكرار من أهم وسائل التربية والتثقيف؛ لأنه "يحول المكرَّر إلى معتقد" (غوستاف لوبون، د.ت، ص157).

* بناء القِصَّةَ والقيمة الفنية الجمالية لمتشابهاتها اللفظية  
الحقيقة التي تواجه المتلقي لقصة موسى –عليه السلام- في معَارضها المتنوعة، وتمظهراتها المختلفة، تضيف –أحياناً- إلى جوهر القصة، وتوضح الموقف وتجليه. ولكن على الرغم من ذلك كله، ما كان المتشابه اللفظي ليكون إلاَّ في بعض أجزائها فقط، ولا يمس جسمها وعمودها الفقري. وتسعى الدراسة إلى إيضاح أنساق بناء المتشابه اللفظي في القصة واستجلاء أبرز سماته على النحو الآتي:
 أولاً: تعدد طرائق بناء القصة 
تتعدد أساليب عرض قصة موسى –عليه السلام- بين إجمال وتفصيل، وحوار وسرد، ومراوحة بينهـا
جميعاً: 
1-الإجمال والتفصيل: وهما من ألوان التعبير البياني للقرآن الكريم، ويظهران في بنية القصة. فقد بسط القرآن الكريم القول في بعض المواقف، وأجمله في أخرى وفقاً للغرض الذي سيقت من أجله القصة، والمقصد الذي  بنيت عليه السورة التي وردت فيها القصة، وتبعاً لأهداف القرآن الكريم على وجه العموم. فجاءت قصة موسى–عليه السلام- وفق تسلسل نزول السور التي وردت فيها موجزة مقتضبة في سور بعينها، ومفصَّلة في سورٍ أُخر على النحو الآتي:  
(أ) الإشارات القصيرة السريعة الخاطفة: الأعلى (الآية: 19)، والنجم (الآية: 36)، والفجر (الآيات: 10-14)، والبروج (الآيتان: 17-18)، والفرقان (الآيتان: 35-36)، ومريم (الآيات: 5-53)، والإسراء (الآية: 2 و101-104)، وهود (الآية: 110)، وفُصِّلَتْ (الآية: 45)، والذاريات (الآيات: 38-40)، وإبراهيم (الآيات: 5-8)، والأنبياء (الآية: 48)، والنساء (الآيتان: 153-154).
(ب) الإشارات السريعة مع قليل من الزيادة: 
غافر (الآيات: 23-46)، و(الآيتان: 53-54)، والزخرف (الآيات: 46-56).
(ج) تفصيلات القصة:  جاءت أحداث قصة موسى مفصّلة منذ حلقة مبكرة سبقت مولده، وكان فيها فرعون يستحيي نساء بني إسرائيل ويقتِّل ذكرانهم، وانتهت" بوقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة، حيث كتب عليهم التيه أربعين سنة،جزاءً وفاقاً لمخالفاتهم؛ لأنَّ في كلّ حلقة من حلقات القصة غرضًا دينيًا يبرز وله صلة بأهداف القرآن العليا" (سيد قطب، 1983م، ص165). وتمثل قصة موسى حضورًا قويًّا في أسلوب القرآن، حيث تكررت أربعاً وثلاثين مرة، ونقصد بالتكرار هنا" أنْ ترد القصة الواحدة مكرَّرة في مواضع شتى، ولكن هذا التكرار لا يتناول القصة كلَّها -غالباً- إنَّما هو تكرار لبعض حلقاتها، أو معظمه إشارات سريعةٌ لموضع العبرة فيها، أما جسم القصة كلّه، فلا يكرّر إلا نادراً ولمناسبات خاصة في السياق" (سيد قطب، ص155-156)، ولو تتبعنا مراحل حياة سيدنا موسى-عليه السلام-من مولده إلى غرق فرعون في متن النص القرآني، لوجدنا كلَّ مرحلة منها تكرَّرَ ذكرها بصور ودرجات مختلفة؛ فبعضها ذكر مرة، وبعضها مرتين، وبعضها أكثر من عشر مرات. فمراحل ما قبل ولادته، ورضاعته، وطفولته في قصر فرعون، ذكرت مفصَّلة في سورتي طه والقصص، ومراحل إقامته في مدين والرسالة والدعوة، والخروج جاءت تفصيلاتها الكبرى في سور: الأعراف، ويونس، والشعراء، والقصص. والجدول رقم (1) يوضح تفصيلات نزولها:

السورة
1-الأعراف
2-طه
3-الشعراء
4-النمل
5- القصص
6-الكهف
7-البقرة
8-المائدة
ترتيب      نزولها
39
45
47
48
49
69
87
112
جدول رقم (1)
التفصيل الأول: في سورة الأعراف (الآيات:103-171)، واشتملت على حلقة رسالة موسى إلى فرعون بعد اصطفاء الله له وتأييده بمعجزتي العصا واليد البيضاء، وأحداث يوم الزينة.
التفصيل الثاني: في سورة طه: (الآيات: 9-99) وتشتمل على حلقة طور سيناء التي سبقت حلقة الرسالة المذكورة آنفاً في سورة الأعراف، وفصَّلت عودته بأهله من مدين، ورؤيته النار.
التفصيل الثالث: في سورة الشعراء: (الآيات:10-68) والتي بدأت من حلقة الرسالة، وانتهت بحلقة نجاة موسى وغرق فرعون. وزادت على سابقتيها بزيادة التفصيلات، وتنويع طرائق الحوار. 
التفصيل الرابع: في سورة القصص: (الآيات:1-46) وتبدأ من الحلقة الأولى للقصة التي سبقت مولد موسى بمشاهد تجبُّرِ فرعون، وانتهت بحلقة غرقه وجنوده.
التفصيل الخامس: في سورة البقرة: (الآيات: 49-99)، وبدأت بتعديد نعم الله عليهم بالنجاة من آل فرعون، وإغراق أعدائهم، ثم ذكر تفصيلات حلقة جديدة تذكر لأول مرة هي قصة البقرة.
التفصيل السادس: في سورة المائدة: (الآيات:20-26) حلقة التيه أربعين سنة؛ بعد رفضهم دخول الأرض المقدسة؛ خوفاً من قومها الجبارين، وطلبهم أنْ يذهب موسى وحدَه ليقاتل مع ربِّه. 
(د) الإجمال والعرض القصير: النازعات (الآيات: 2-15)، والنمل (الآيات: 6-14)، ويونس (الآيات: 75-92)، وغالباً ما يشترك مع سرد قصص قرآنية أخرى.
وهكذا جاءت قصة سيدنا موسى –عليه السلام- متفرقة حلقاتها، موزعة أحداثها، لا تجتمع عناصرها المكونة لها في سور بعينها، أو في أماكن محددة منها. وهذا التفرُّق في البنية، وعدم تجمعه في حيز محدود من خريطة الخطاب القرآني، وعدم التزامها المسار الزمني الكرونولوجي(() الكرونولوجيا: علم تحديد الأحداث حسب الفترة الزمنية، ويتبع علوم التاريخ.) لا يفيد عدم تاريخية هذه القصة؛ بزعم أنَّ القرآن ليس بكتاب تاريخ، بمفهوم بعض المفكرين الذين يرون أنَّ الصدقَ في القصة القرآنية "لا يلتمس في مطابقة أو عدم مطابقة شخصياتها للواقع التاريخي، بل الصدق فيها مرجعه مخيال المستمع ومعهوده" (محمد الجابري، 2007م، 1/405؛ أحمد سعيد نوفل، ع281، ص3). والردُّ على كلامهم هو أنَّ القصة القرآنية حقيقة حدثت، وشخصياتها واقعية، وأحداثها تحققت فعلاً لا خيالاً، ولها سندها الزمانيّ والمكانيّ، ولا تمت للأسطورة بصلة، بل هي الحقُّ سردَها الحقُّ بالحقِّ، قال عزَّ من قائل: نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(القصص:3).

ثانياً: توافق أبنية القصة وتغايرها في خطاب متكامل:
       أ- التوافق التام للألفاظ في سورتين مختلفتين أو أكثر
 	تتطابق كثير من البُنى مطابقة تامة في كل من سورتي الأعراف والشعراء المكيَّتين، وتتوافقان بلفظهما التامّ، ومنها قوله تعالى: يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ(الأعراف: 110، والشعراء: 35)فَمَاذَا تَأْمُرُونَ(الأعراف: 110، والشعراء: 35)، قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ(الأعراف: 111، والشعراء:36 )، إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِين(الأعراف: 113، والشعراء: 41)، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(الأعراف: 117، والشعراء:45). وهذا الأسلوب" يكثر في مواقف اللجاج والجحود المتتابع للتأكيد والتقرير والتقابل" (النسفي، 1981، 1/351)؛ إذ جلُّ ما نزل من القصة نزل بمكة قبل الهجرة؛ لأنَّ كفار مكة جفاة غلاظ وهم في الوقت نفسه أشد العرب فهماً وذكاءً، وأحدُّهم منطقاً وبياناً، فالأعراف ويونس وطه والشعراء والنمل والقصص والنازعات كلُّها سور مكية (محمد أحمد جمال، د.ت، 1/124)، وفي ترداد هذه المشاهد من  قصة موسى توبيخ لهم على عدم الاعتراف بنبوة محمد -صلَّى الله عليه وسلم– بعد أنْ جاءتهم البينات، وفيها إنذار ووعيد ضمنيٌّ بأنْ يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل حين صدُّوا عن سبيل الله. 
وكذلك قوله تعالى: إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ الذي ورَدَ في سياقين مختلفين في سورتي الأعراف والشعراء، حيث ورد في المرة الأولى على لسان الملأ من قوم فرعون، وفي المرة الثانية على لسان فرعون نفسه. فهم جميعاً اتفقوا على اتهام موسى بمحاولة إخراج المصريين من أرضهم، لكنَّ فرعون ركز على الوسيلة التي يريد إخراجهم بها وهي السحر. وقد يكون هذا من باب التوكيد، أو أنَّ الملأ أطلقوا الوسيلة وفرعون قيدها. كذلك تشير إلى أنَّ خبرَ موسى تداوله كُلُّ مسؤولي دولة فرعون، ابتداءً منه وانتهاء بكل ذي رأي ومشورة، حتى اتفقوا على اتهام موسى بمحاولة إخراج المصريين من أرضهم، لكنَّ فرعون ركَّزَ على الوسيلة التي يريد موسى إخراجهم بها وهي السحر، ليسوغ جبروته وتنكيله به (الغرناطي، 2010، م1/216). 
ب- أنساق المتشابه اللفظي ودلالاته
1-التقديم والتأخير في المتشابه اللفظي
وهو غير مرتبط بالمعنى العام، ولكنه يرتبط بالدلالة السياقية والتركيبية، نحو تقديم هارون على موسى في طه، وتأخيره في الأعراف والشعراء:
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ(الأعراف: 120-122) 
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ(الشعراء:46-48)
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى(طه:70).

وقد يعلل ذلك ابتداء مراعاة للفواصل التي بنيت عليها السور، ولأنَّ هارون ذكر كثيراً في سورة طه، وكان شريكاً لموسى في تبليغ رسالته، في حين لم يرد في سورتي الأعراف والشعراء إلا قليلاً (السامرائي، 2012، ص226). وفضلا عن ذلك فقد جاء بناءُ القصَّة في طه مثنى (اذهبا، فقولا، قالا، لا تخافا، معكما، فأتياه، رسولا، ربكما، هذان، ساحران، يريدان، يخرجا، بسحرهما، يذهبا)، وفي الشعراء مفرد (ساحر، يريد)، وكان موسى في سورة طه خائفًا فتأخر، بينما لم يتوجس خيفةً في الأعراف والشعراء فتَقَدَّم. كذلك تبدأ سورة طه بـ (طه) آخر حرف فيه الهاء وهو أول حرف من هارون، ولذا تَقَدَّم هارون في طه. وتبدأ سورة الشعراء بـ (طسم) آخر حرف فيه الميم، وهو أول حرف من موسى، لذا تَقَدَّم في الشعراء (التعبير القرآني، ص228)، ومثله تَقَدُّم موسى في الأعراف، لأنَّها تبدأ بـ (آلمص) ويشمل على حرف الميم أول حرف من موسى.
2- دلالات الزيادة والنقصان في المتشابه اللفظي
	إذا دققنا في أنساق القصة، وقارنا بين النظائر فيها نرى بعضها زِيدَ في نظمه، أو نَقَصَ منه حرف أو كلمة أو جملة. وقد تنبَّه – قديما- لذلك ابن قتيبة، وذهب إلى أنَّ  إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة من أمارات الفصاحة ودلائل البلاغة (ابن قتيبة، 1971م، ص234، 235)، فتكرير الكلام في الغرض الواحد باختلاف طرائق الأداء والتفنُّن في تخيُّرِ الألفاظ والتراكيب من وجوهِ الإعجاز (ابن عاشور، 1964م، 1/62).
	وقد يعْرِضُ لدَارِسِ القصَّةِ سؤالٌ مثل الذي تساءَلَ عنه أحدُ الباحثين" لماذا اختلف إيراد القصة الواحدة في موطن عنه في موطن آخر، ولماذا اختلف وصف القرآن لموقف موسى من ربه في سورة طه عنه في غيره من السور، مع أنَّ الموقف واحد والحادثة واحدة؟ (خلف الله، ص38-39). وستحاول الدراسة الإجابة عن ذلك.

 والجدول رقم (2) يوضح بعض صور التغاير بين بنى القصة وأنساقها في سورتي الأعراف والشعراء:
سورة الأعراف
سورة الشعراء
قَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (الآية:109)
قَالَ لِلْمَلإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (الآية:34)
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ  فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ؟   (الآية:110)
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ(الآية:35)
وأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ (الآية:111)
وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ (الآية:36)
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (الآية:112)
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (الآية:37)
قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ
قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ
وأوحينا إلى موسى أنْ ألقِ عصَاكَ (الآية:118)
فألقى موسى عصَاهُ (الآية:45)
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (الآية:123)
فلسَوْفَ تَعْلَمُونَ (الآية:49)
ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (الآية:124)
ولأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (الآية:49)
الجدول رقم (2)
إنَّ رواية القصة تتناسب مع جو السورة، وإنَّ اختيار الألفاظ والعبارات في بنية القصة كان مقصوداً، ابتدأ الحوار في آية الأعراف على لسان الملأ من قوم فرعون؛ "وهم الجمهور والسادة" (الصابوني، 2/41). وهم مَنْ وَصَفُوا موسى بالسحر، وابتدأ في الشعراء على لسان فرعون نفسه؛ وذلك أنَّ المُحَاجَّةَ كانت معه، ففي الآية الأولى في الأعراف كان فرعون في مقام غطرسة المُلْكِ والترفُّع عن الكلام فبادَرَ السحرةُ فرعونَ بالكلام لمَّا رأوا موسى أَخَذَ عيون الناس حين ألقى عصاه فإذا هي حيَّة تتحرك نحو فرعون، "فلما رآها ذُعِرَ منها ووَثَبَ من سرير الملك وهرب وأَحْدَثَ، وصاح: يا موسى خذها وأَنَا أُؤمن بك، وأُرْسِلُ مَعَكَ بني إسرائيل، فأخذَها موسى  فعادَتْ عصا" (الصابوني، 2/40). وأخرج موسى يدَه السمراءَ فإذا هي بيضاء للناظرين بياضاً نورانياً غلب شعاعُها شعاعَ الشمس، " تتلألأُ من غير بَرَص ولا مَرَض، ثمَّ أعادَها إلى كُمِّهِ فعادت إلى لونِها الأول" (الصابوني، 2/40-41).
وأما في آية الشعراء فإنَّ خُفُوتَ حُجَّةِ فرعونَ أمامَ موسى أنساه غطرسةَ الملك وكبريائِه، ودَفَعَهُ إلى أَنْ يقول هو، وأَنْ يتكلم هو، وأن يستعين بهم، فقالوا موافقين لقوله بعدما رجع إليه روعُهُ واستقَرَّ على سرير مُلْكِهِ بعد ذلك قَالَ لِلْمَلإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ* يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فوافقوه، وقالوا كمقالته" (الصابوني، 2/41). وهذا لا يعني أنَّ أحد القولين قِيلَ دون الآخر، وإنّما كلاهما حدَثَ؛ فتكلَّمَ مَلَؤه ابتداءً، وتكَلَّمَ فرعون بعد ذلك، قال الكرماني: "التقدير في هذه الآية: قَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْن وفِرْعَوْنُ بعضٌ لبعض، فحذف فِرْعَوْنَ لاشتمال ٱلْمَلأِ من آل فِرْعَوْن على اسمه" (الكرماني، ص66). وقال الزمخشري: "فإنْ قلتَ عُزِيَ هذا الكلامُ إلى فرعون في سورة الشعراء، وأَنَّه قاله للملأ وعُزِيَ ههنا-يقصد في الأعراف– إليهم قلتُ: قد قالَهُ هو، وقالوه هم، فحَكَى قولَه ثمَّ قولهم، أو قاله ابتداءً فتلقته منه الملأ، فقالوه لأعقابهم، أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ، كما يفعل الملوك يرى الواحدُ منهم الرأيَ فيُكَلَّمُ به من يليه من الخاصَّة ثم تُبلغُهُ الخاصةُ العامةَ" (الزمخشري، 2001، 2/131).
وإذا أَنْعَمْنا النظرَ نرى أنَّ في الشعراء زيادة كلمة (بسحره) كوسيلة لإخراجهم من الأرض بزعم فرعون. ويتبين لنا أنَّ سردَ القصّة في الأعراف استغرق اثنتين وخمسين آية (الآيات103-155)؛ إذ جاءت مادة سحر ومشتقاتها مكرّرة ست مرات في خمس آيات هي: لساحر، ساحر، السحرة، سحروا، بسحر، السحرة. فاستغنى عن قوله "بسحره" لأنَّ مشتقاتها دَّلت عليها، وكانت السورة مبنيةً على الإيجاز، بينما زادَ كلمة(بسحره) في الشعراء لأنَّ سَرْدَ القصة فيها جاء في ثمانٍ وخمسين آية (الآيات10-67) وجاءت مادّة سحر مكرَّرة  ثماني مرات في ثماني آيات: بسحره، سحَّار، السحرة،" للتأكيد على السحر الذي كثُر ذكره  فيها" (الكرماني، ص66)، ومراعاةً لمقام التفصيل فيها.
وجاء بعدها في الأعراف: قَالُوۤاْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ(الأعراف:111)، وكان نظيرها في الشعراء: قَالُوۤاْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ(الشعراء: 36) 
يشير سياق الأعراف أَنَّ قول: أرجه وأخاه ... هو رَدُّ بعض الملأ على بعض، وأَنَّ طلب إِرجَاءِ موسى -عليه السلام- وأخيه وإرسال المنادين لجلب السحرة من كلّ مكان هو اقتراح اتّفق عليه الملأ فيما بينهم. ويشير السياق في الشعراء أَنَّه رَدَّ الملأُ على فرعونَ."والإرسال يفيد معنى البعث، ويتضمن نوعاً من العلو؛ لأَنَّه يكون من فوق، ليعلم أَنَّ المخاطَب به فرعون دون غيره" (الكرماني، ص66)، وبينما تردَّد فعلُ الإرسال ومشتقاته إحدى وثلاثين مرة في الأعراف، تردَّد في الشعراء سبع عشرة مرة (محمد عبد الباقي، د.ت، ص312-320)، فناسب ذلك ذِكْرُ الإرسال في الأعراف دون الشعراء. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنَّ المقام في الشعراء يقتضي ذكر الفعل (ابعث) دون (أرسل)، ذلك أنَّ البعث فيه معنى الإرسال ومعنى الإنهاض معاً، إذْ فيه معنى الإثارة والإنهاض والتهييج (السامرائي، ص336). فأصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه. يقال: بعثته فانبعث. وقال الله تعالى وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ(الانفطار:4 (أي قُلِبَ ترابُها وأُثيرَ ما فيها، فالبعث فيه شدَّة وحركة وقوة، بينما أصل الرسل الانبعاث على التؤدة. ويقال: ناقة رسلة، سهلة السير. وإبل مراسيل: منبعثة انبعاثاً سهلًا، ومنه الرسول المنبعث، وتصور منه تارة الرفق، فقيل: على رسلك، إذا أمرته بالرفق (الأصفهاني، 1412هـ).
فلما كان المقامُ في الشعراء مقامَ زيادةِ تحدٍّ وقوة مواجهة، قال ملأُ فرعون:  وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِين فالكلام موجَّهٌ من الملأ لفرعونَ صراحة، فلم يكتفوا بالإرسال بل أرادوا أَنْ يُنهضوا من المجتمع حاشرين علاوة على الرسل، وهؤلاء من مهمَّتهم الإثارةُ وتهييجُ الناس على موسى. وهذا المعنى لا يؤدِّيه لفظ (أرسل) التي جاءت في الموضع الذي تكلَّم فيه الملأ، بعضهم مع بعض، دون التصريح بوجود فرعون. وهذا من بليغ اختيار الكلام، فالإرسال يعبر عن القِلَّةِ والحذرِ في تبليغِ الأمر، وهذا معنى كلام النيسابوري، إذ يقول متحدثاً عن السياق في سورة الأعراف: "واعلم أنّ مبنى القصة في هذه السورة على الاختصار وفي الشعراء على التطويل فلهذا قيل هناك: (يريد أَنْ يخرجَكم من أرضِكم بسحرِهِ)، (وإِنَّكم إذا لَمِنَ المقرَّبين)، (قالوا لا ضير إِنَّا إلى ربنا منقلبون)، (فسوف تعلمون)، وفي كلّ ذلك زيادة. وأما قوله هنا (وأَرْسِلْ في المدائن) وهناك (وابْعَثْ)، فَلأَنَّ الإرسالَ يفيد معنى البعث مع العلو فخصَّ هذه السورة بذلك لِيُعْلَمَ أَنَّ المخاطبَ به فرعونُ دون غيره" (النيسابوري، 1416هـ، 3/302). فاقتضى كلُّ مقام اللفظةَ التي وردتْ فيه، وهما ليسا بمترادفين كما ذهبَ ابن عاشور، حين قالَ: "تقدَّمَ الكلامُ على نظيرها في سورة الأعراف سوى أَنَّ في هذه الآية (وابعثْ) بَدَلَ (وأَرْسِلْ) وهما مترادفان" (ابن عاشور، 8/125)(() قال: "تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية (وابعث) بدل (وأرسل) وهما مترادفان".
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أمَّا التعبير بـ (كلِّ ساحر) في الأعراف، وبـ (كلِّ سحَّار) في الشعراء، إذ اتفق القرَّاء على حرف الشعراء أَنَّهُ (سحَّار) "لأَنَّه جوابَ الملأ  لقول فرعون فيما استشارهم فيه من أَمْرِ موسى بعد قوله: إنَّ هذا لساحر عليم فأجابوه بما هو أَبْلَغُ من قوله رعايةً لمراده بخلاف التي في الأعراف فإنَّ ذلك جوابٌ لقولهم فتناسب اللفظان، وأما التي في يونس فهي –أيضاً- جواب من فرعون لهم حيث قالوا: إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ فرفع مقامه عن المبالغة" (ابن الجزري، د.ت، 2/305). 
	ومن الحلقات التي لا يخفى التشابه العام في موضوعهما، مشاهد مباراة موسى والسحرة يوم الزينة في سورتي الأعراف والشعراء لكنهما ليستا بمتماثلتين البتة. قال في الأعراف :قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ وقال في الشعراء وطه :قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ومعنى (آمنتم به): آمنتم بالله. ومعنى (آمَنْتُمْ لَهُ): انقدتم لموسى وصدّقتموه. فالضمير في (به) يعود على الله، وفي (له) يعود على موسى. وذلك أَنَّ موسى أغضبَ فرعونَ في الشعراء أكثر مِمَّا في الأعراف، فقد نالَ منه بالقول وأفحمه بالحُجَّةِ، ولذا تصديق السحرة به أكثر إغاظة له، فذكره في الشعراء وطه ولم يذكره في الأعراف (السامرائي، 2012م، ص341-342)، وفي القرآن عدَّى (آمن) باللام مع الاشخاص غالباً (السامرائي، 2011م، 1/82). وقال في الشعراء وطه: إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ(الشعراء: 49، وطه: 71)، ولم يقلْ مثل ذلك في الأعراف، وواضح أَنَّه لا يَصِحُّ أَنْ يُقال مِثْلُ هذا القول في الله تعالى، وهو يدلُّ –أيضاً- على شدة غضبه من موسى، في مقام التهديد.
وقال في الأعراف ثمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، وفي الشعراء وطه (وَلَأُصَلِّبَنَّكُم)؛ لأنَّه لما أفادَ الترتيبَ كان العطفُ المطلقُ كافياً، فلم يعطهم مُهْلَةً لغضبه وحنقه الشديد ولم يتراخ، وكثير من متشابهات هذه السور الثلاث يعود إلى رعاية الفواصل (النيسابوري، 3/302)، فجاءَ كُلُّ موضعٍ بما يلائمه.
والعجيب أَنَّ تَعَدُّدَ هذه المشاهد -وأساسها واحد– لم يُنْشِئْ نوعاً من التكرار، فكل مشهد يختلف عن سابقه في كلياته، وجزئياته، وذلك لون من الإعجاز شبيه بالإعجاز في خلق الملايين من الناس، كلّهم ناس، ولكن لكلٍ سِمَة (سيد قطب، 1983م، ص8)، وبذا تتبدى جماليات الذكر والحذف والزيادة والتبديل في البنية السردية للقصة؛ وهي تؤدي وظائفها السردية في التركيب، وإعادة التركيب، وإعادة تأسيس سلسلة متكاملة من الوقائع، والأحداث، والشخصيات، والخلفيات الزمانية والمكانية، لتجعل منها مادّة القصة ومسرحَ الحكاية (التمثيل السردي، 1999م، م8، 32/326). 
وإذا عقدنا مقارنة بين بعض البِنى المتشابهة في سورتي الأعراف والشعراء من جهة، وبين نظائرها في طه، والقصص، والنمل نرى تغايراً يوضحه ما سيأتي:
قال تعالى: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى(طه: 19، و20).
           أَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ(الأعراف: 107، والشعراء: 32).
           وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ(القصص: 31، و النمل: 10).
فمن جمالياتها العجيبة الغريبة أيضاً أنَّ المتلقي حين يتلو مشهد العصا باختلاف بنائه، يحس بالخوف الذي أحسَّ به موسى، فولى مُدْبِرَاً ولم يُعَقِّبْ، ويفاجأ بمشاعر التوجّس والرهب الذي جاء في صياغة طه التي أفادت الفاء الأولى فيها سرعة الإلقاء (فَأَلْقَاهَا)، وأفادت الفاء الثانية سرعة تحول العصا إلى حية (فَإِذَا)، بالترتيب والتعقيب، وهذا مناسب  لموقف التحدي في المواجهة مع فرعون في الأعراف والشعراء" فإنَّ سرعة النصر الحاسم بعد قوة التحدي هو المناسب لمثل هذا المقام" (السامرائي، ص341). وهي ليست حيّة جامدة في مكانها، ولكنّها حيّة تسعى فيها خصائص الحيّة والثعبان والجان جميعها. وإنْ تحولت إلى واحدة منها في سورة فَإِنَّها هذه جميعها في المشهد الكلِّي للقصَّة (أحمد أبو دلو، 2002م، ص278)، وصفت بمسميات مختلفة: فهي حيَّة، و"الحيَّة اسم جنس يُطْلَقُ على الذكر والأنثى والصغير والكبير، أما الثعبان فهو الضخم الطويل من الحيات. وأصلُه من ثعبت الماءَ أثعبهُ ثعباً إذا فجرته فسمي بذلك لأنه يجري كجري الماء عند الانفجار. والجان: هو الدقيق من الحيَّات" (ابن ناقيا البغدادي، ص181؛ التهامي نفرة، 1974م، ص144).
فشبهت العصا بالحية في خِفَّة حركتها، وبالثعبان من جهة كِبَر حجمها وضخامتها لما ابتلعته من حبل السحرة وعصيّهم، وبالجان فيما تثيره من الرعب والفزع، "قيل ارتفعت قَدْرَ مِيْل" (الزمخشري، 3/112)، وقيل هي ثعبان "لأَنَّها تمشي ملولبة، وهي جان في نَطِّها" (مزاري، 2001م، ص61)، والتعبير عنها بالحيّة جاء مرة واحدة فقط في سورة طه، ويمكن أنْ يكون وصفاً لا اسماً، أمَّا الأهم من ذلك فإنَّ هذه التنويعات السياقية لا تعبر في كل مرة عن المشهد ذاته فوصف العصا بالثعبان المبين -وقد تكرَّر في الأعراف والشعراء- كان في مشهد المواجهة مع فرعون وحاشيته، أمَّا وصفها بالجانِّ -في النمل والقصص- "فقد كان في مشهد آخر عندما كلَّمَهُ اللهُ في الوادي المقدس، فضلاً عن أنها شبهت بالجان، فلم يقل فإذا هي جانّ وإنَّما قال: كَأَنَّهَا جَانٌّ وبهذا ينتفي إشكال الاختلاف" (أبو دلو، 2002م، ص278).
ومشهد الخوف الذي أحسَّ به موسى لَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ فولَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ليس الوحيد المتأتي من إلقائها، إذ "لمَّا رآها فرعونُ وثبَ وهربَ وأَحْدَثَ، وصاحَ: يا موسى خُذْها وأَنَا أؤمن بك، وأرسل معك بني إسرائيل، فأخذها موسى فعادت عصا" (الصابوني، 2/40)، لذا لمَّا رأى السحرةُ تحولاتها خروا ساجدين مؤمنين (الصابوني، 2/40؛ ابن كثير، 1994م، ص254). 
وهكذا فإنّهَ تتنوع طرائق النظم القرآني السياقيّة في بناء القصّة، وتعرض الواقعة الواحدة بأشكالٍ مختلفة في سياقات مختلفة، على الرغم من أنَّها جميعاً أصلاً نصٌّ واحد، يشكِّل بتعدُّدِّه الصورة النهائية للقصَّة. ومن جماليات إعجاز القرآن الكريم  في البناء أنَّه يعدِّد الواحد أو يغيِّرُه في النصوص المختلفة، ويوحِّدُ المتعدِّد أو المختلف في القصة الواحدة:
(اذْهَبْ) يا موسى/ (اذهَبَا) يا موسى وهارون، (فَقُلْ) يا موسى/ (فَقُولا) يا موسى وهارون.  
لأنَّه يركز على وحدة النص وتناغمه وانسجامه مع بؤرته، وربطه بسياقه، ويتطلع إلى ضمان استمراره، ووصوله إلى المتلقي في كُلّ زمان ومكان (أبو دلو، ص281).

ثالثًا: القيم الفنية والوظيفية (الدينية) لبنى المتشابهات اللفظية في القصة
أ- المتشابهات اللفظية وجماليات التلقي
تكررت بعض حلقات قصة موسى في سورتي النمل والقصص بطريقتين مختلفتين مراعاة للمتلقي وانسجاماً مع السياق. وعلى الرغم من تشابه أحداث القصّة، إلاَّ أنَّ الصورة الكلية لرواية القصة اختلفت، وأفضل مثال على ذلك مشهد موسى –عليه السلام- في طور سيناء، حين رأى النار، فقد كان نَظْمُ القصَّة في سورة النمل بصياغة مختلفة لنظمها في القصص (انظر: الجدول رقم (3)).
سورة النمل (7-12)
سورة القصص (29-32)
إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ(النمل: 7)
فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ(القصص: 29)
يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(النمل: 9)
يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ(القصص: 30)
وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (النمل: 10)
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ  فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ  إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ(القصص: 31)
وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ  فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ  إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ(النمل: 12)
اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ(القصص: 32)
الجدول رقم (3)
وإذا تأملنا طريقتي النظم والصياغة لموضوع القصة نفسه، نقع على الاختلافات الآتية:  
	بين المشهدين فروق واضحة في التعبير واختلافات في طريقة النسج والصياغة، وربما وقع الفرق  في حرف، أو كلمة، أو جملة، ذكراً أو حذفاً، تقديماً، أو تأخيراً.
	بنى الكلام في النمل على القطع (سَآتِيكُم) لأنَّه واثق بنفسه، وفي القصص على الترجي (لَّعَلِّي آتِيكُم) لأنَّه خائف ولا يستطيع القطع (السامرائي، 2012، ص87)، وكرَّر فعل الإتيان لقوة يقينه وثقته بنفسه في النمل، والتوكيد يدل على القوة، ولم يكرره في القصص لمناسبته لجو الخوف (السامرائي، ص89).  
	قوله وَأَلْقِ عَصَاكَ(النمل: 10) قول مباشر من رب العزة، وهو دالٍ على التكريم، لقرب المأمور من ربه، لذلك ناداه (يَا مُوسَىٰ) بما يفيد القرب؛ لأن المقام مقام تعظيم لله ، تكريم لموسى، فشرفه بالنداء المباشر/ وأمَّا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ(القصص: 31)، جاء بأن المفسرة أو المصدرية، ومعناه: أنّه ناداه بما تفسيره هذا، أو بما معناه هذا، لذلك فصل بين المنادي والمنادى له بما يفيد البعد فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ(السامرائي، ص99-101).
	 أمّا قوله تعالى: وَأَدْخِلْ(النمل: 12)/اسْلُكْ (القصص: 32)، الفعل دخل ومشتقاته تكرر خمس مرات في النمل فناسب ذكره المقام؛ فالإدخال أخصُّ وأشقُّ من السلك والسلوك، فإنَّ السَّلك قد يكون سهلاً ميسوراً، فناسب أن يوضع الإدخال مع الشهاب القبس، الذي هو أخص من الجذوة، وأنْ يوضع السلوك، وهو أعم من الإدخال مع الجذوة من النار التي هي أعم من الشهاب القبس، فكل لفظة ناسبت موقها وسياقها (لمسات بيانية، ص104).
	 أمّا قوله تعالى: إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ(النمل:12)/إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ(القصص:32)، بتوسيع دائرة التبليغ في النمل، لأنَّه مناسب لجو التكريم في القصة، ومناسب لثقة موسى بنفسه في النمل؛ فقد قبل المهمة من دون تردد، بينما كان في القصص متردداً؛ فذكر مراجعته لربه وخوفه من القتل. وهو المناسب لجو الخوف في السورة (السامرائي، ص105-106). 

ومن بدائع أسلوب القرآن في قصة موسى ترتيب المشاهد، وفقاً لما يقتضيه المقام، وتناسباً مع مقتضى الحال على نسق لا نظير له في إبداعات البشر، ومنه عدم مجيء المواقف القصصية في معرض الجدل والمحاجة بين موسى وفرعون على نسقٍ واحد من حيث الطول والقصر؛ لأنَّ ذلك مرتبط بالموقف وقوة الصراع،حينئذٍ يكون المشهد طويلاً، بينما في مواقف الصراع الخافت أو المتواري تكون المشاهد قصيرة، وفي ذلك "مناسبة لمقام التفصيل الذي بنيت عليه سورة القصص، بخلاف القصة في النمل المبنية على الإيجاز" (السامرائي، ص87).  
ومن جماليات التلقي في بنية قصة موسى أنَّ المشاهد القصصية فيها لا تأتي على نسق واحد طولاً وقصراً، وإنَّما تتغاير مرتبطة بالموقف وقوة الصراع، فالجمل طويلة في مواقف الجدل والمحاجة، وقصيرة في مواقف الصراع الخافت أو المتواري.
ومن المتشابهات في بناء القصة فَلَمَّا جَاءَهَا(القصص:30، والنمل:8) فَلَمَّا أَتَاهَا(طه:11)؛ لأنَّ سورة طه ذات طبيعة هادئة فناسبها فَلَمَّا أَتَاهَا(طه:11) (مشهور مشاهرة، 2010م، ص164)، والقرآن يستعمل المجيء لما هو أصعب وأشق مما يستعمل له (أتى) (السامرائي، 2012م، ص97).
وفي سورتي طه والقصص أيضاً تتغاير بعض البنى نحو قوله تعالى: فرجعناك إلى أمك(طه:40) وقوله تعالى: فرددناه إلى أمه(القصص:13) على الرغم أنَّهما بمعنى واحد؛ فالرجع إلى الشيء والرد إليه سيَّان، أما الردُّ على الشيء فمختلف، إذ يقتضي كراهة المردود، ولكن لفظ الرجع ألطف، فخُصَّ بسورة طه، التي سياقها الحديث عن الرجوع: رجوع موسى وأهله من مدين إلى مصر، ورجوع كلُّ نفس إلى ربِّها لتجزى بما تسعى، ورجوعُ الحيَّةِ إلى سيرتها الأولى العصوية، وجاء في سورة القصص فرددناه تصديقاً لقوله تعالى قبلَه (الكرماني، ص115): إنَّا رادوه إليك(القصص:7)، وانسجاماً مع الجو العام للسورة في إرادة الرب  أنَّ من آياته أنْ  يردَّ الأمرَ إلى نصابِهِ، وأنْ يجعل المستضعفين في الأرضِ أئمةً يرثون الأرض التي علا فيها الفراعنة، وكانوا من المفسدين، وهي إحدى الحكم المستخلصة من سرد القصة. 
ب-المتشابه اللفظي ومناسبة المقام ومراعاة مقتضى الحال:
ذكر الله القصة في غير موضع من القرآن، وبيّن في كلّ موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر، كما يُسمَّى اللهُ ورسولُه وكتابُه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار" (ابن تيمية، 19/167، 168). لذا ترد القصة بسياق معين وبلفظ معين ثم إذا ذهبت إلى سورة أخرى رأيتها بلفظ آخر تماماً وهذا يكون غالباً إذا تكلم الله على لسان نبي أو شخص آخر، وذلك نحو قوله تعالى على لسان موسى: إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا سَآَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ(النمل: 7). إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (طه: 10). فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ(القصص: 29).
     فقد تعددت الألفاظ وفقاً لما يقتضيه السياق والمقام، إذ " تصرف في وجوه، وأتى بذكر القصة على ضروب، ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك، ولهذا قال: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ(الطور: 34) ليكون أبلغ في تعجيزهم، وأظهر للحجة عليهم، وكل كلمة من هذه الكلمات أنبأت عن قصة، فهي بليغة بنفسها تامة بمعناها" (الباقلاني، ص119).
وإنَّ من صور إعجاز القرآن الكريم-في عرض القصص- تنويع أساليبها، وتغيير ألفاظها مع عدم التفاوت البلاغي؛ فيرد المعنى الواحد بصور متعددة، وأساليب متنوعة، وألفاظ مختلفة في غاية من البلاغة والحسن والجمال بحيث لو أردتَ استبدال لفظ بمرادفه ووضعه في المكان الذي ورد فيه لتنافرت الألفاظ واختل نظام السياق وانسجام المعنى. فهل تتكرر القصة أم يعرض في كُلّ موطن جانب منها تقتضيه العبرة والاستشهاد؛ ليوافق بلاغةَ القرآن الكريم التي تحدّى بها أهلَ البلاغةِ والفصاحة، وهكذا فكلّ الأنماط والمستويات المعادة من القصة في أقصى مراتبِ العلو من النواحي الأسلوبيةِ والبلاغيةِ والتعبيريةِ والتواصلية، يقول الباقلاني: "قد يتفاوت كلامُ الناسِ عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتًا بيِّنًا، ويختلف اختلافًا كبيرًا، ونظرنا القرآن فيما يُعاد ذكره من القِصّة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو نهايةُ البلاغة وغايةُ البراعة" (الباقلاني، ص37-38).
	وقد جاءت الزيادة في سورة القصص مراعاةً لمقام التفصيل والإطالة وغلبة أجواء الخوف فيها، بخلاف سورتي النمل وطه المبنيتين على الإيجاز والإجمال، ولا ذكر للخوف فيهما إلا في مشهد العصا، لذا كان القطع في الأسلوب مبنياً على ثقة من موسى بنفسه، ولم تُبْنَ على الترجّي إلا لماماً، بخلاف بناء سورة القصص في جُلِّه. والمقام في النمل تعظيم لله سبحانه وتكريم لموسى، وتوكيد لفعل الإتيان (سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ...) لقوة اليقين والثقة بالنفس، بينما لم يكرر الأفعال لمناسبة أجواء الخوف في القصص، والتنبيه إلى عظمة المكرّر والتأكيد على أهميته، والتذكير بسمو غاياته ورفعة مقاصده.  
	ومن طرائق التفنن في العرض باستخدام أساليب مختلفة مراعاة للمقام، وتناسبًا مع مقتضى الحال استخدام اسم الفاعل (ساحر) في سرد القصة على لسان فرعون الذي بهت بمعجزتي موسى، واستخدام صيغة المبالغة (سحَّار) في سرد القصة على لسان الملأ الذين أرادوا تهدئة روعه، وإدخال الطمأنينة إلى نفسه، بأنَّهم قادرين على حشد كل سحَّار عليم في يوم الزينة، ليتفوقوا على موسى. فلفظة (ساحر) في الأعراف، و(سحَّار) في الشعراء لتتناسب مع المبالغة في قوة التحدي وتصعيد شدة المواجهة بين فرعون وموسى، وتتناسب مع غضب فرعون البليغ واندفاعه للنيل من موسى. فالملأ أرادوا سحَّارا بليغا في السحر لا مجرد ساحر. وهذا يتناسب أيضًا مع مقام التأكيد على السحر، فإنَّ السحر أُكدَّ وكُرِّر في الشعراء أكثر ممَّا في الأعراف، فقد ذكر في الأعراف سبع مرات وفي الشعراء عشر مرات. فانظر كيف اقتضى كُلُّ مقام اللفظة التي وردت فيه (السامرائي، ص338)، لذا راعى في (ساحر) ما قبلَهُ (الكرماني، ص67).
وفي الختام، فليس مجيء تلك الصيغ والأبنية بتكرار؛ لأنَّه يستحيل على كتاب لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾(فصلت:42) الحشو واللَّغو والتناقض. وما هذه التَّحوُّلات في صيغ القصّة في السِّياق القرآنيِّ، أو العُدُول من صيغة إلى صيغة أخرى إلاَّ صوراً لجماليات الصياغة، يقول ابن الأثير: "اعلم أيُّها المتوشِّح لمعرفة علم البيان، أَنَّ العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخَّاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة، الذي اطَّلع على أسرارها، وفتَّش عن دفائنها، ولا تجد ذلك في كلِّ كلام فإنَّه من أشكال ضروب علم البيان، وأدقِّها، وأغمضها طريقًا" (ابن الأثير، د.ت، 2/12).
النتائج
   تبين لنا من خلال الدراسة ما يأتي:
1- المتشابه اللفظي في بناء قصة موسى  يمكن أَنْ ينظر إليه على أَنَّه تكرار محض، وليس هذا بصحيح، فلا بُدَّ من فوائد في كلّ خطاب في كتاب الله عز وجل.
2- المتشابه اللفظي سمة بارزة في أسلوب القرآن الكريم، تجلَّت في قصّة موسى  على وجه الخصوص لتوكيد المعاني وتقريرها، وتنبيه المتلقي وإرشاده؛ لأنَّ الكلام إذا تردَّد تقرَّر، والإنسان مجبول من طبائع تدعو للشهوات، ولا يقمع ذلك إلا ترداد القصص والمواعظ التي تعطي معاني جديدة كلَّ مرة.  
3- شكَّلت قصة موسى  حلقة من منظومة الإعجاز القرآني، ويُعد أسلوب بنائها أنموذجاً لذلك جاءت في حوالي أربعة وثلاثين موضعاً من كتاب الله بأنماط بنيوية متشابهة، تعددت فيها أشكال القصة وأساليبها، وترددت في ما يزيد على مئة وثلاث وثلاثين آية، ؛وكان يعرض في كل موطن جانب منها بحسب ما يقتضيه السياق، وما يراد من موطن العبرة والاستشهاد.
4- احتفى القرآن بالأسلوب القصصي، وأناله حضوته حتى أصبح له أصول، وطرائق، وآليات حَكَمَتْ عرض القصة, وسوغت ترداد ما اتفق لفظه من ألفاظها في مشاهدها المختلفة، وكشفت أسرار تشابه ألفاظها، وأوضحت جماليات الصياغة فيها، وَعَلَّلَتْ ما يمكن أنْ ينظر إليه على أنَّه تكرار داخل النصِّ القرآني.
5- دحضت الدراسة مقولة: إنَّ المتشابه اللفظي في القرآن محض تكرار، وترف لغوي، وحشو لأحداث مبتذلة لا فائدة جمالية أو دلالية ترجى من ورائها. وتبين أنه لا تكرار محض في قصة موسى، وإنما هو متشابه لفظي، وانتخاب تراوح بين اللمحة الخاطفة، أو الإشارة القصيرة السريعة مع قليل من الزيادة، والسرد المتوسط الطول الذي يلخص أهم أحداثها ويعرضها مختصرة ويجمل مغزاها، والبسط المطول؛ الذي يستوفي عرض الحلقات مفصَّلة. وهي بنى محكمة لتكامل القصِّة، وتحقيق أهدافها.
6- شكل نظام القصّة بهندساته البنائية الرائعة لبنة كبرى في معمار نظم القرآن؛ تبدَّى من خلال المتشابهات اللفظية، وتجلَّى في تغاير أنماط السرد القرآني وتكامل أنساقها، والإجمال والتفصيل، والحذف والذكر في حلقاتها ومشاهدها، وتراتب ألفاظها وعباراتها، تقديماً وتأخيراً لألفاظها، وزيادة ونقصاناً في معانيها، وتبياناً لقوة المواجهة والتحدي في مواقفها، وإبرازاً لالتحامها العضوي مع موضوع السورة -التي وردت القصة فيها -وسياقها الكلِّيِّ وفق تواتر تنامى مع نزول الآيات والسور.
7- جاءت القصة مجملة في بعض السور لمناسبة أسلوبها المبني على الاختصار والإجمال، وجاءت بشيء من البسط والتفصيل المناسب لأسلوب سور أخرى، وما أُجمل في سورة بُيِّنَ في أخرى، وما أُهمِل في سورة ذُكِرَ في أخرى مع الاحتفاظ التام بالمعنى وكلّ ذلك لشحذ الأذهان، والحثّ على التدبُّر، والتعقُّل لمعاني القرآن الكريم، والتنبيه على أهمية الدروس والعظات والعبر التي تضمنتها القصَّة، وتناسبت حلقاتُها في كلّ مرَّة مع هيكل السورة وموضوعها.
 8- إنَّ المتشابهاتِ اللفظيةَ في  معمار قصة موسى في القرآن الكريم-على الرغم من تَّنوّعها- تُعَدُّ من وجوه الإعجاز، وألوان البلاغة والفصاحة أعادها في موضع آخرَ لِحِكَمٍ تقتضيها السياقات، ويستنبطها الأَبْيناءُ.

الهوامش:

