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ABSTRACT
Quranic stories take their content from historical facts and are unique in nature,
purpose and composition. It presents the facts that in its narration, the subject and the
idea are in harmony with the religion of Islam. This article is a descriptive and
analytical method to reveal the structure of the narrative form of the story of Joseph
(pbuh) in expressing time, place, conflict, plot, characters and other elements of the
inner story. The structure of narration in Surah Yusuf is an objective interaction, a
framework in which it is linked to dialogue and an invitation to adhere to human values
and principles. The characters of this story, the plot and its temporal-spatial
dimensions, highlight the linguistic feature of the miracle of Quranic discourse.
Conflicts in the story of Joseph (pbuh) to: 1. General conflicts between the characters
in the story that include several conflicting images, including: The struggle of Joseph
(pbuh) with him. Brothers, the struggle of Yusuf (pbuh) with the wife of the king, the
struggle of Yusuf (pbuh) with the women of the city, the struggle of Yusuf (pbuh) with
the ruling regime, the struggle of Jacob (pbuh) with his sons and also the struggle of
the beloved woman with the women. 2. The inner psychological contradiction of the
Qur'anic character of the story, which is represented in the inner conflict between
Yusuf (pbuh) and Yaqub (pbuh). 3. The conflict between man and nature. The
characters in Joseph's story can be divided into two main types: stable characters,
especially Jacob and Joseph, and anxious and changeable characters, especially the
wife of the king of Egypt and Joseph brothers. Conflict in Yusuf's story culminates
when anxious characters emerge victorious and fixed characters, especially Yusuf,
remain in a state of mystery, ambiguity, and waiting for the unseen. Then comes the
end of the conflict and the unraveling of the plot, which reveals the lies of the anxious
characters and the retreat from their positions in the face of the hero's power and his
steadfastness in his right position.
Key words: Quran, Fiction Studies, The Story of Prophet Yusuf (PBUH), Internal
Elements, complication, Characterization.
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الملخّص
یهدف هذا المقال إلی قصة النبیّ یوسف (ع) القرآنیة علما بأنها تختلف عن القصص األدبیة الفنیّة؛ إذ القصّة
القرآنیة تستمدّ مادّتها من الواقع والحقائق التأریخیّة ولیست للتذوّق األدبیّ أو للمتعة ،بل هی فریدة فی طابعها
وغایتها وتكوینها؛ وتوحی إلى وقائع تجسد بسردیتها الموضوع والفكرة المنسجمة مع روح العقیدة اإلسالمیّة.
إنّ قصة یوسف (ع) ،قصة حقیقیة معبّرة لیست من نسج الخیال أو من وحی الخرافات بل هی خیر عبرة وخیر
عظة .واشتملت على غالبیة عناصر القصة األدبیة الفنیّة كما اشتملت على الكثیر من المشاهد التصویریة بحیث
تجعل المتلقّی یرى فعال ما حدث وكأنه ماثل أمام ناظریه .هذه القصة تمثل أنموذج الشاب الصابر المتعالی
علی الشهوات المترفع عن إغ راءات الشیطان والمثل العظیم فی استدعاء إلی عقیدة التوحید وإعالء كلمة اهلل.
هذا المقال باالعتماد علی المنهج الوصفیّ والتحلیلیّ یهدف إلی الكشف عن بنیة الشكل الروائیّ لقصة یوسف
(ع) فی التعبیر عن الزمان والمكان والصراع والحبكة والشخصیات وغیرها من عناصر القصة الداخلیة
واستنباط إیحاءات النص ومیزاته الفنیّة.
الکلمات الرئیسة :قصة النبیّ یوسف (ع) ،العناصر الداخلیة ،الزمکانیة ،الشخصیات ،الصراع ،الحوار.
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 .0المقدمّة

 .0 – 0ملخّص السورة
ولد یوسف (ع) وله أخ من أبیه وأمه ،اسمه «بنیامین» وكان له أحد عشر أخاً من أبیه وكان یحظی بحبّ
كبیر ألبیه یعقوب (ع) وهذا الحبّ دفع إخوته للتآمر علیه منطوین علی الغیرة والحسد له .ذات لیلة رأی
یوسف (ع) أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدین ،فقصّ علی أبیه ما رأی ،فطلب أبیه منه :ألَا یقصّها
علی إخوته .ثمّ وسوس الشیطان إخوته فألقوه فی البئر وادعوا أنّ الذئب قد أكله ،ثمّ عثر علیه قافلة متجهة
إلی مصر أحیانا ،فأخذوه وباعوه بثمن بخس واشتراه عزیز مصر وطلب من زوجته أن ترعاه؛ ولكنها عندما
كبر یوسف (ع) ،أخذت تراوده عن نفسه ،فأبی ،فكادت له وأسجنه ،ثمّ أظهر اهلل براءته وأخرجه من السجن
واستعمله الملک بعد براءته علی اقتصاد مصر (أو شؤون الغذاء) الذی أحسن إدارته فی سنوات الجدب
والقحط ،ثمّ اجتمع شمله مع إخوته ووالدیه وخروا له سجدا وتحققت رؤیاه وفی نهایة المطاف انتهت القصة
بنجاة یوسف (ع) من أجل صبره وثبوته علی المحن.
 .2 – 0تسمیتها

سمیت بسورة یوسف (ع)؛ ألنها ذكرت قصة نبی اهلل یوسف (ع) كاملة دون غیرها من سور القرآن الكریم
ولم یرد فی سور القرآن الكریم تفصیل قصة من القصص باستقصائها من أولها إلى آخرها غیر قصته (ع) ،وقد
خصت السورة بها من غیر شركة ما من غیرها( .الطباطبائی ،التأ )93/11 :إنّ جمیع آیات هذه السورة سوى
اآلیات القلیلة التی تقع فی نهایة السورة تبین قصة نبی اهلل یوسف (ع) لذلک سمیت باسمه.
 .3 – 0تعریف السورة

سورة یوسف (ع) «إحدی السور المكیة التی تناولت قصص األنبیاء» (الصابونی1391 ،م )93 /2 :وهی
«مكیة بجملتها ،نزلت بعد سورة هود ،على خالف ما ورد فی المصحف األمیری من أن اآلیات ()7 ،9 ،2 ،1
منها مدنیة» (سید قطب1112 ،ه )1313/1 :وهی «مائة وإحدی عشر آیة وعدد كلماتها :ألف وتسعمائة وست
وستون كلمة وعدد حروفها :سبعة آالف ومئة وست وستون حرفاً» (الدمشقی الحنبلی1339 ،م )14 /1 :وهی
«السورة الثالثة والخمسون فی ترتیب نزول السور علی قول الجمهور» (ابن عاشور1374 ،م )139 /12 :وفی
مجمع البیان أنها «سورة مكیة وعدد آیها مائة وإحدى عشرة آیة باإلجماع( ».الطبرسی ،التأ)915/5 :
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 .0 – 0فضل السورة
هناک فی الروایات اإلسالمیة فضائل مختلفة فی تالوة سورة یوسف (ع) ،روی «أبی بن كعب عن النبیّ
(ص) قال :علموا أرقاءكم سورة یوسف (ع) فإنه أیما مسلم تالها وعلّمها أهله وما ملكت یمینه هوّن اهلل تعالی
علیه سكرات الموت وأعطاه القوّة أن ال یحسد مسلما .وروی أبوبصیر عن أبی عبداهلل (ع) قال :من قرأ سورة
یوسف (ع) فی كلّ یوم أو فی كلّ لیلة بعثه اهلل یوم القیامة وجماله مثل جمال یوسف (ع) وال یصیبه فزع یوم
القیامة وكان من خیار عباد اهلل الصالحین» (الطبرسی ،التأ )915/5 :وفیها كذلک عجائب من البالء والفوائد؛
ألنّه كلّ من ذكر فیها من األشخاص كانت نهایتهم سعیدة فهی محل فأل .قال ابن عطاء ال یسمع سورة یوسف
(ع) محزون إالّ استراح إلیها .وقال القرطبیّ ذكر اهلل أقاصیص األنبیاء فی القرآن وكررها بمعنى واحد وفی
وجوه مختلفة وبألفاظ متباینة ،على درجات البالغة والبیان وذكر قصة یوسف (ع) ولم یکررها ،فلم یقدر
مخالف على معارضة المکرر وال على معارضة غیر المکرر واإلعجاز واضح لِمَنْ تأمل .وصدق اهلل تعالی:
{لَقَدْ كَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ألُوْلِی األَلْبَابِ} (یوسف .)000 :وممّا یلزم ذكره هو مع أن السور المكیة تحمل
فی الغالب طابع التهدید واإلنذار إالّ أنّ سورة یوسف اختلفت عن هذه األسلوب فجاءت ندّیة فی أسلوب
ممتع رقیق یحمل جوّ األنس والرحمة وقال خالد بن معدان« :سورة یوسف ومریم مما یتفكّه به أهل الجنة فی
الجنة ».ولقد ابتدأت السورة بحلم{ :إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ} (یوسف ) 1:وانتهت بتفسیر الحلم{ :وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ یَا أَبَتِ
هَـذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَایَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّی حَقًّا} (یوسف )111:وللسورة أسلوب فذ فرید فی ألفاظها وتعبیرها
وأدائها وفی قصصها الممتع اللطیف وتسری مع النفس سریان الدم فی العروق وجریان الروح فی الجسد.
 .5 – 0الدراسات السابقة

لقد اهتمّ العلماء والباحثین من العرب والفرس اهتماماً فائقاً بالقرآن الكریم وال سیّما سورة یوسف (ع)،
وتأسیساً علی هذا ألّفوا أعماالً قیّمة تستحقّ الذكر ال تعدّ وال تحصی ،فی ما یلی نشیر إلی بعض الكتب
والمقاالت المختلفة التی أنجزت حول هذه السورة الشهیرة:
 « األثر الفنیّ للقصّة القرآنیّة فی بناء قصة یوسف (ع) وزلیخا الفارسیة (كتاب مثنوی معنوی نموذجا)»،مقال كتبه الباحثان مظهر مقدمیفر وحمیرا حمیدی ،سنة (1931ش) وجاءت هذه الدراسة للتناول عناصر
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القصة الفارسیّة التی تأثرت بالقصّة القرآنیة ومظاهر هذا التأثر ،مستعرضة تجلیّات القصّة القرآنیة فی كتاب
مثنوی معنوی.
 «تصویرآفرینی شخصیتها در سورهی یوسف (ع)» ،مقالة كتبها الدكتور خلیل بروینی أستاذ مشارکبجامعة إعداد المدرسین ودرس فیها البعد التصویریّ لشخصیات القصة وتوظیفاتها الفنیة فیها.
« -بررسی قصهی یوسف در قرآن وادبیات فارسی با تكیه بر شخصیتپردازی» ،رسالة مقدمة إلی

جامعة إعداد المعلمین بطهران لنیل شهادة الماجستیر كتبتها آنسة "شكوفه ماسوری" باللغة الفارسیّة سنة
(1977ش).

 «تأویل وقرائت حكمی و نمایشی سوره یوسف (ع)» رسالة الدكتوراه ،قدّمها الطالب محمد علی خبریباللغة الفارسیّة إلی جامعة إعداد المعلمین بطهران سنة (1994ش).
« -الحبک المكانی فی السیاق القصصیّ القرآنیّ سورة یوسف نموذجاً» مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر

قدّمتها الباحثة أمنة عشاب سنة (2117 – 2114م) إلی جامعة حسیبة بن بوعلی بالشلف ،كلیة اآلداب
واللغات قسم اللغة العربیة وآدابها وتطرّقت فیها إلی القصص بین المفهوم القرآنی والمفهوم األدبی ،خصائصها
ودالالتها وأسلوبیات السرد القصصی القرآنی وداللة المكان فی القصة القرآنیة.
 «بالغة الكلمات الجامعة فی سورة یوسف (ع)» مقال كتبه الناقد األدبی الفلسطینی عبدالرحمن حمدانحمدان ،سنة (2119م) ولمح فیه إلی أسلوب القصة فی سورة یوسف (ع) واإلیجاز واإلطناب والوصل
والحكمة واألمثال والتصویر الفنی وغیرها من الوسائل الفنیة ،ومن أبرز تلک األدوات هو "الكلمات الجامعة".

 «تحلیل ادبی داستانهای قرآن» ،أطروحةٌ للحصول علی درجة الدكتوراه فی اللغة العربیة وآدابها قدّمهاالدكتور خلیل بروینی إلی جامعة إعداد المعلمین سنة (1979ش) حیث درس القصص القرآنیة دراسة تحلیلیّة
أدبیة وتطرّق فیها إلی البعد التصویری لشخصیات قصة یوسف (ع).
 «بالغة مقام القص القرآنی سورة یوسف نموذجاً» بحث مكمل لنیل شهادة الماجستیر ،قدّمه الكاتب:عزوز سطوف إلی جامعة منتوری قسنطینة بالجمهوریة الجزائریة وعنی فیه بدراسة البالغة وبخاصة مقامها فی
قصة یوسف (ع) باعتباره مفهوما أساسیا من البالغة العربیة.
« -البعد التصویری فی القصص القرآنیة ،سورة یوسف نموذجا» رسالة قدمتها الباحثة مریم سعود إلی كلیة

اآلداب واللغات بجامعة الجزائر سنة (2115م – 2114م) ودرست فیها التصویر الفنیّ فی القرآن الكریم وال
سیما مظاهره وموضوعاته فی سورة یوسف (ع) دراسة تحلیلیة قیّمة.
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 «بنیة الخطاب السردی فی سورة یوسف (ع) ،دراسة سیمیائیة» ،مقال كتبه الدكتور دفة بالقاسم فی مجلةموقف األدبی بجامعة محمد خیضر بسكرة ،قسم األدب العربی ،كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
سنة (2119م) ،العدد ،199 :ودرس فیها الكاتب قصة یوسف دراسة سیمیائیة أسلوبیة لسانیة.
 «دراسة نقدیة فی توظیف االسترجاعات فی قصة النبیّ یوسف (ع)» مقالة لحسین كیانی واآلخرونطُبعت فی مجلة اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران ،بردیس قم سنة (1932ش) واستهدفت تبیین فاعلیة
االسترجاعات ومدی تأثیرها فی قصة یوسف (ع) فی القرآن.
 «بالغة السرد القصصیّ فی قصص القرآن الكریم ،سورة یوسف نموذجا» ،للدكتور عبدالمنعم إبراهیم،طُبع سنة ( 2119م) فی القاهرة منشورات مكتبة اآلداب وهو قراءة فی ضوء مفاهیم السرد المعاصرة.
 «سورة یوسف (ع) دراسة تحلیلیة» ،ألفه الباحث أحمد نوفل سنة (1393م) فی عمان وطبع فیمنشورات دارالفرقان للنشر والتوزیع.
 «الحبكة القصصیة فی القرآن الكریم قصة یوسف (ع) أنموذجاً» مقال نشرت فی مجلة نور القرآن العددالثالث سنة (2117م).
 «جمالیة القصة القرآنیة ،سورة یوسف نموذجا» مقال للدكتورة بان حمید فرحان طُبع فی مجلة كلیةاآلداب بجامعة بغداد ،وأعرض فیها الباحث لجمالیات سورة یوسف (ع) وبعض أسالیبها فی السورة.
« -الخطاب القصصیّ القرآنی دراسة أسلوبیة تداولیة ،قصة یوسف نموذجا» ،رسالة قدّمها نورالدین خیار

إلی جامعة الجزائر سنة (2111 – 2119م) معدّة لنیل شهادة الماجستیر ودرس فیه الباحث سورة یوسف (ع)
دراسة لغویة فی مختلف مستویاتها من أصوات وصرف ونحو وداللة .وغیرها من الدراسات المتناثرة فی ثنایا
الكتب والمجالت المنشورة فی المواقع اإللكترونیّة الّتی ربّما جاءت بأشیاء مهمّة عن السورة هذه وفاتتها
أشیاء أخرى ال تقلّ أهمیّة عنها ،ورغم ذلک لم نعثر علی دراسة شاملة وافیة لموضوع المقال :دراسة تحلیلیّة
فی بنیة الشكل الروائیّ لسورة یوسف (ع) وعناصرها الفنیّة وإیحاءاتها بصورة مركزة.
 .6 – 0أسئلة البحث

 .1 - 4 – 1ما هی كیفیة بناء القصة وإطارها الشكالنی فی سورة یوسف (ع)؟
 .2 - 4 – 1ما هی العناصر الداخلیة والفنیة فی قصة یوسف (ع) ومیزاتها؟
 .7 – 0فرضیات البحث

وأما الفرضیات التی بنی علیها هذا المقال هی:
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 .1 - 7 – 1قصة یوسف (ع) جاءت فی السورة عبر مجموعة من المشاهد التی ترتبط فیما بیهما ترابطا

عضویا ،فاالنتقال من موقف إلی موقف آخر فی القصة یتمّ – غالباً – دون رابط سردیّ غیر أنّ االرتباط برابط
السببیّة بین المشاهد ،یغنی عن السرد المحذوف ویقوم بدوره ویخلق فی الوقت ذاته حالة من الحركیة
التعبیریّة.

 .2 - 7 – 1كما كانت القصص األدبیة الفنیة قد بنیت علی العناصر الداخلیة ففی القرآن الكریم كذلک وال

سیما قصة یوسف (ع) منه ،تتكوّن من العناصر الداخلیة؛ إذ انّ اآلیات القرآنیة لها القیم األدبیة تتجلّی فی
موضوع والفكرة والشخصیة والحبكة والصراع و غیرها من العناصر الداخلیة.
 .2عرض الموضوع

 .0 – 2الفکرة الرئیسیّة
إنّ من ألقی نظرة عابرة علی هذه السورة بإمكانه بعد استكمال تلقی النص أن یصل إلی المقدمة المنطقیة
التی انطلق منها والفكرة األساسیة التی دار حولها ،فحجر األساس والمحور الرئیسی الذی بنیت علیه هذه
القصة الجمیلة هو یوسف (ع) وإخوته الذی یؤكده بالتركیز اآلیة السابعة{ :لَّقَدْ كَانَ فِی یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ
لِّلسَّائِلِینَ} (یوسف )7 :ثمّ القصة هذه تعلّ ل سبب هذا التركیز فی قوله تعالی{ :إِذْ قَالُواْ لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ
إِلَى أَبِینَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَاللٍ مُّبِینٍ} (یوسف )9 :وكل ما تبع ذلک من صبر یوسف (ع) وأبوه
یعقوب (ع) من المأساة والمحنات الشدیدة كان مفتاح الفوز ورسالة النجاة{ :قُلْ هَـذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللّهِ
عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِی وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ} (یوسف )119 :یتّضح أنّ الفكرة الرئیسیة التی
تحملها القصة تدور علی ذلک اإلطار لتؤكّد علی أن الصبر علی المحن والتوكل علی اهلل نتیجته االنتصار
والنجاح وزوال كلّ العقوبات.
 .2 – 2الزمان

«سارت القصة فی سورة یوسف (ع( وفق نظام ترتیب تتابعی فی الغالب؛ لكنها اعتمدت ترتیب الزمن علی
تقانتی االستباق واالسترجاع وتمیزت القصة ببروز االستباق علی غیر المألوف فی القصة الفنیة ،حیث ظهر
االستباق الداخلی تحدیداً فی عشرین موضعاً ،فی حین ظهر االسترجاع فی خمسة عشر موضعاً وذلک
یختلف عن نتائج الدراسات السابقة أشارت إلی تدرج مسار الحبكة السردیة من حیث الترتیب الزمنی من
طفولة یوسف (ع) إلی بلوغه أشده حتی رجولته تدرجا زمنیا طبیعیا ال تسبق مرحلة متأخرة منه مرحلة
متقدمة فی الترتیب الزمنی» (بالقاسم ،نقالً عن تمام حسان2111 ،م ،)954/2 :كما جاءت األحداث الثانویة
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نفسها تتدرج منطقیا مع نمو یوسف (ع)  ،فمن الحلم بالنبوة إلى تدبیر المؤامرة ضده ،إلى إنقاذه وبیعه إلى وزیر
الملک ،إلى غوایة امرأة العزیز ،إ لى إلصاق التهمة به وسجنه ،وإنعام الملک علیه بوزارة المال ،إلى اللقاء المثیر
وتحقق الرؤیا .و« قد تتابعت األحداث فی سورة یوسف وفق نظام محكم دقیق ،لیس لمجرد القصص ،بل
جاءت متعاقبة یتلو بعضها بعضا فی حلقات محكمة ،تتسم بالوحدة العضویة ،حیث تدور حول أبناء الضرائر

1

وحول المحبة والكره والحقد والشهوة والعفة وتفسیر الرؤیا والعقوبة والبراءة» (المصدر نفسه)954/2 :
هناک للقرآن منهج خاص فی عرض الزمن والتأریخ ،بحیث عندما یورد قصة من الزمن الماضی ال یذكر
لنا فی أی سنة بدأت أحداث هذه القصة وال فی أی سنة انتهت كما ال یذكر ترتیبها الزمنی فی التأریخ ،فال
نعلم متی خلق آدم (ع) ومتی كان طوفان نوح (ع) وال متی كید لیوسف (ع) وینبغی أن ال ندرک من ذلک
عدم اهتمام القرآن بالتأریخ والزمن الدقیق ،فالحقیقة أن القرآن أولی اهتماما بالغا بالزمن وتنظیمه وأحرص كل
الحرص علی التصریح بجزئیات الزمن التی تساعد فی توضیح الحدث أو القصة معرفة واعتبارا ،فالعنصر
الزمنی یظهر حین یتطلبه المقام إلخراج الحدث فی صورة تقرب المشهد وتجلیه وتكشف مرامیه .فها هم إخوة
یوسف وقد نفدوا مكرهم به یعجزون عن مواجهة أبیهم فی ضوء النهار خشیة افتضاح إمارات الجریمة علی

وجوههم؛ لذ لک أفصح القرآن لنا زمن المواجهة بهذه الفاجعة لیعقوب (ع) بقوله تعالی{ :وَجَاءُوا أَبَاهُمْ
عِشَاءً یَبْكُونَ{ (یوسف ) 14 :فذِكْرُ الزمن فی القرآن یكون مرتبطا بالهدف وهو العبرة دون اقتصار علی مجرد
المعرفة التأریخیة ،فقوله تعالی{ :ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآَیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ} وقوله:
{فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ} یدلّ علی أن «محنة السجن» مع امتدادها لم تنل من إیمان یوسف (ع) ولم
تزعزع من ثقته بربه .لعل المالحظ فی هاتین اآلیتین أنه قال( :حتی حین) و(بضع سنین) أی لم یحدد اهلل
الزمنَ الذی مكثه فی السجن علی الرغم من أهمیته ،ومما ال شک فیه أن عدم التحدید یزید من الشعور
واإلحساس بذلک الظلم الفادح الذی وقع علی یوسف (ع) كما یشعر بفساد نظام الحكم حتی أن البریء یمكن
أن یبقی فی ظل هذا الفساد سجینا مدة ال حساب للزمن فیها .وإذا كان القرآن الكریم لم یحدد الزمان وعبّر
عنه ب«حین» و«بضع سنین» فنری یقول فی قوله تعالی علی لسان یوسف{ :قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا
حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِی سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِیلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ* ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِذَلِکَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِیلًا
مِمَّا تُحْصِنُونَ* ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْد ذَلِکَ عَام فِیهِ یُغَاث النَّاس وَفِیهِ یَعْصِرُونَ} وإنه لم یقل (تزرعون حینا) أو
(بضع سنین)؛ ألنه ال مجال إلشعار الناس بالظلم الفادح الذی تعرض له یوسف (ع) وإنما المجال مجال
تخطیط اقتصادی ومجال إنقاظ للشعب من المجاعة المنتظرة التی أرهصت بها رؤیا الملک وفسرها یوسف
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(ع) ورأینا فی هذه اآلیات ثالث مراحل زمنیة محددة ،وبذلک جمعت قصة یوسف (ع) وهی األنموذج
األعجازی الكامل لألداء القصصی بین أمرین رمانیین متقابلین :أمر زمانی مبهم یرتبط إغفال الزمان فیه
بالفساد والظلم و أمر زمانی واضح یرتبط تحدید الزمان فیه باإلصالح والتخطیط.
 .3 – 2المکان

ال یهتمّ القرآن بذكر أسماء الزمان والمكان إال إذا كان لهما وضع خاص یؤثر فی سیر الحدث أو یرینا
شواهد العزة والعبرة منهما .وأس لوبه یتفاوت مع األثار اآلدبیة األخری ،بحیث عندما نلقی نظرة عابرة علی
التوراة مثال نالحظها یعتمد على المنهج التاریخی فیذكر الزمان والمكان واألسماء واألماكن وشتى التفصیالت،
أما القرآن فتتحول فیه الحادثة التاریخیة المحدودة بالزمان والمكان واألشخاص إلى قضیة إنسانیة عامة تصلح
للعظة واالعتبار فی كل زمان ومكان؛ فلذلک نری أن اهلل تعالی فی سورة یوسف (ع) ذكر المكان عندما یلزم
أثره المباشر فی نمو الحدث ،ومن ذلک یذكر «الجبّ» ألثره فی محنة یوسف(ع) ،كما ذكر «مصر» لیكشف
عن الغربة التی حلت بقلب یوسف (ع) فیها ،حیث حالت بینه وبین أهله نازحا عن بلده ،فضال عن كونها
مسرحاً لألحداث التی نمت من خالله وذكر بیت «العزیز» كذلک لیصوّر لنا أصعب محنات یوسف (ع) مع
امرأة العزیز فی هذا البیت وذكرَ السجنَ لیمیط اللثام عن إیمان یوسف وصبره علی المحن وشخصیته المستعلیة
علی الشهوة الداعیة إلی اهلل وعقیدة التوحید فی كل األحوال وذكر العرشَ الذی یرمز لمنصب یوسف (ع)
الالمتناهی فی القصة.
ومن هذا المنطلق ،یبدو جلیاً تركیز اهلل تعالی علی «مصر» باسمه الخاص صراحتاً ،أكثر مِن مرّة؛ إذ تكون

مسرحا لغالبیة أحداث القصة وابتدأ من بیع یوسف واسترقاقه كما ورد فی قوله تعالی{ :وَقَالَ الَّذِی
اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِی مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا} إلی آخر أحداث القصة ومجیء یعقوب
وبنیه واستقرارهم فیها .وفی هذا المجال یقول اهلل تعالی{ :فَلَمَّا دَخَلُوا عَلی یُوسف ءَاوَی إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ وَ قَالَ
ادْخُلُوا مِصرَ إِن شاءَ اللَّهُ ءَامِنِینَ} (یوسف)33 :
« تعاملت قصة یوسف (ع) مع المكان بانتقاء جمالی ،أفاد أحداث القصة وتخیل مجریاتها ،حیث منح
األحداث اإلطار المكانی المطلوب ،فأحداث القصة األولی جرت فی البادیة ،حیث الصعوبة وشظف العیش ،أما
الجزء الثانی من أحداث القصة فقد جری فی المدینة» (غنیم2117 ،م)97 :
هناک نكتة لطیفة وهی أن قصة یوسف (ع) لم تذكر اسم «كنعان» وهی أرض یوسف األبویة ولم تتحدث

عنها شیئاً بل فی نقطة مقابلها لمحت إلی أماكن أخری ومن أهمها ما أشرنا إلیها بخط ممتد .1 :أَرْسِلْهُ مَعَنَا
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غَدًا نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ  ،حیث تتحدث السورة عن الخمیلة والذئب وافتراس یوسف وكذلک عن المكان الذی ترتع
فیه األغنام .2 .وَأَلْقُوهُ فِی غَیَابَةِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ .9 .وقَالَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِی
مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِکَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ .1 .وَرَاوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ
وَغَلَّقَتِ األَبْوَابَ  .5وَقَالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِینَةِ .4 .أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّینًا

 .7ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ .9 .وَسْئَلِ ٱلْقَرْیَةَ ٱلَّتِی كُنَّا فِیهَا وَٱلّعِیْرَ.

ومن المالحظ علیه أن عنصر الزمان والمكان فی هذه القصة یكون مبهما بحیث یثیر أسئلة متداولة إلی
األذهان ومنها أن :كم كان سنّ الشخصیات الموجودة فی القصة أو كم سنةً سُجنَ یوسف (ع) وأین كان هذا
السجن كما ال یكون مكان بئر یوسف فی القصة معلوماً وغیرها من السؤاالت الكثیرة التی تدلّنا إلی وجود
اإلبهام فی األزمنة واألمكنة الموجودة فی القصة هذه.
 .0 – 2الشخصیات

تتكون القصة من الجزئیات الكثیرة التی تشكلها شخصیات القصة المختلفة من الرتب والطبقات االجتماعیة
والحیاة الدینیة والنزعات المختلفة .إنّ یوسف (ع) هو «الشخصیة المحوریة فی القصة الذی یمثل دوره البارز
فیها ،أما الشخصیات األخرى :یعقوب (ع) ،إخوة یوسف الكبار ،أخ یوسف الصغیر ،أفراد القافلة ،العزیز ،امرأة

العزیز ،النسوة فی المدینة ،الشاهد ،الفتیان "صاحبا السجن" ،الملک ،فقد قامت بوظائف ثانویة وأسهمت

بدورها فی دعم الشخصیة المحوریة "یوسف" من تنامی األحداث وتأزمها حتى أصبحت القصة مترابطة،
متماسكة ،فكانت البدایة خطیئة ومعصیة والنهایة اعتراف بالخطیئة وتوبة ومغفرة ،وما بین البدایة والنهایة صراع
شدید برز فی شكل ثنائیات متضادة :الحب والكره ،والخیر والشر ،والشهوة والعفة ،والیأس والفرح ،والمرض
والشفاء وهی ثنائیات قا مت على نظام التضاد ،فأعطت للبنیة السردیة شحنات عاطفیة ،وثراء لغویا وعمقا
داللیا( ».دفة بلقاسم)www. Univ-biskra.dz :


یوسف (ع):

إن شخصیة یوسف (ع) هی الشخصیة المحوریة فی القصة وهی التی تدور حولها فی عمومها كل القصص
المكوّنة لقصته .هو «المبشر بالنبوة فی منامه ،والذی دبرت له مؤامرة وألقی فی الجب ،وأنقذ ،وبیع إلى وزیر
الملک ،وراودته امرأة العزیز عن نفسه ،و ألصقت به التهمة فسجن ،وهو الذی فسر رؤیا صاحبیه فی السجن،

ورؤیا الملک ،وتولى اإلشراف على وزارة المال ،وكیدَ إلخوته بحجز أخیه الصغیر "بنیامین" ،ثم كشفه السر
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لهم ،وتعرف اإلخوة علیه ،وتلقی یعقوب خبر سالمة یوسف ،ولقائه بأبویه ،وإخوته وتحقق الرؤیا( ».دفة
بلقاسم)www. Univ-biskra.dz :


أخوة یوسف (ع):

هم أخوة أخذت الغیرة منهم مأخذاً كبیراً ،فغمر الحسد قلوبهم ،فعملوا على تغییب أخیهم بالكید له
ورمیه بالجب.


یعقوب (ع):

ذلک اإلنسان الذی تحمل المعاناة وفراق األحبة حتّى ابیضت عیناه من الحزن وهو كظیم وهو الحكیم
الذی یمتلک بعد النظر ویستطیع أن یقرأ أو یستشعر ما سیحدث وقال تعالى عن لسانه{:قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ
إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ} (یوسف ،)34 :فحالته النفسیة التی تتسم بالخوف على یوسف من أن
یكید له أخوته دعته لتحذیره منهم وأن یكتم رؤیاه عنهم؛ {قَالَ یَا بُنَیَّ الَ تَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَى إِخْوَتِکَ
فَیَكِیدُواْ لَکَ كَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِإلِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِینٌ} (یوسف)5 :


أخو یوسف:

بنیامین.


امرأة العزیز:

امرأة افتتنت ،همها إشباع رغباتها وفی النهایة تعود وتشهد لصالحه بعد سجنه.


الملک:

تتحكم به فكرة الصراع واالهتمام بشؤون دولته؛ لذا ظهرت فی رؤیاه السنابل والبقرات التی هی رمز
لالقتصاد.



السیارة "البدو":

هم التجار الذین أخرجوا یوسف من البئر وباعوه بثمن بخس أو مجموعة من البدو ،باعوا یوسف
للحصول على المال.


الفتیان:

هما الشخصیتان اللتان دخلتا مع یوسف السجن ویقال« :هما صاحباه فی السجن ویمثالن الحیاة

الیومیة فأحدهما بائعٌ للخبز واآلخر عاصرٌ للخمر( ».دالل عباس2111 ،م)195 – 191 :
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نساء المدینة الالتی قطعن أیدیهن من جمال یوسف (ع) وهن الالئی یثرن اإلشاعات على امرأة
العزیز.



الشاهد:

وهو الشاهد الذی أشار إلى القمیص وموضع قدِّه ،من القبل أم الدبر وكان من أقارب زوجة العزیز.


المنادی:

وهو الذی أمر بإیقاف القافلة ألن فیها شخص سرق صواع الملک.


الساقی:

وهو ساقی الملک الذی كان یقدّم له الشراب.


العزیز:

وهو بوتیفار أو قوطفیر أو قوطیفار أو بوتیفار بن روحیب ،عزیز مصر أثناء فترة قدوم النبیّ یوسف
حسب الروایات التوراتیة.


والدة یوسف:

وهی أم یوسف (ع) وقد ذكر أهل التفسیر واألخبار أنّها تسمى راحیل بالعبریة وقد توفیت عنه وهو
صغیر فی نفاس شقیقه بنیامین ولم یرد لها ذكر فی القصّ.


الذئب:

الحیوان الذی نسب إلیه أكل یوسف (ع) إخوته.


المأل:

هم الذین طلب منهم الملک لیعبروا رؤیاه ولكن عجزوا عن تأویلها وختاما أسند األمر إلی یوسف
(ع).





القریة:
البشیر :وهو الذی ألقی قمیص یوسف علی وجه أبیه فارتدّ بصیرا به.
العیر:

القافلة التی غادرت مصر وكانت تقرب من "كنعان" حاملة قمیصَ یوسف إلی أبیه.
وهذه الشخصیات جمیعها شخصیات عادیة تسمّى مسطحة باستثناء شخصیة یوسف (ع) وإخوته وامرأة
العزیز .ونعود لشخصیة یوسف (ع)؛ «فهی الشخصیة المحوریة ،فقد كان دوره تحریر اإلنسان من الفكرة
| 12
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المسیطرة علیه وهو یقف فی وجه الحسد ودوافعه ویواجه الدعوة إلشباع الشهوات خارج النظام األخالقی
واالجتماعی وهو یوجه الملک إلى نظامٍ اقتصادی بدیع وعمل على الدعوة له عز وجل ودعا لتحریر اإلنسان

من نوازعه الذاتیة الضیقة( ».دالل عباس2111 ،م ،195 – 191 :باإلیجاز واالختصار)

تمیزت قصة یوسف بحضور عدة من الشخصیات تخدم الحدث وتطوره وبما كان عدة شخصیات القصة
تبلغ علی ثمانی عشرة شخصیة؛ فقد كان عدد الشخصیات الرئیسیة منها اثنتین ،هما شخصیة یوسف التی كان
حضورها بنسبة  %111من األحداث التی تمّ استعراضها فی  39آیة وفی المقابل ،الشخصیة الجماعیة (إخوة
یوسف) تمثل دوراً فی القصة یعادل  2 %54وبما أن الشخصیة الرئیسیة تعتبر أكثر دورا وحضورا فی القصة ،فإن
یوسف وإخوته هما الشخصیتان الرئیسیتان فی القصة .فی مجال آخر شخصیة یعقوب تشكّل حضوره بنسبة
 %95/71وبنیامین بنسبة  %29/17وامرأة العزیز  ،%19/94ثم تتالت نسبة حضور الشخصیات الثانویة
والهامشیة األخری وبأمكاننا أن نوضحها فی المنحنی التالی:

100
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60
40
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0

وبإمكاننا كذلک أن نجری نسبة تأثیر شخصیات القصة المئویة هكذا فی المنحنی التالی تقریباً:
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هناک فی قصة یوسف شخصیات أخری غائبة منها شخصیة الشیطان التی لعبت دورا هاما فی تفجیر
األحداث .مع أنّ هذه الشخصیة لم تبرز مباشرة ولكنه كان حاضرا فی تحریک نفوس بعض الشخصیات وإثارة
حقدهم وحسدهم وذلک یتّضح فی بدایة السورة{ :قَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَى إِخْوَتِکَ فَیَكِیدُوا لَکَ
كَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِینٌ} (یوسف )5 :وقد أبرزه یوسف فی نهایة السورة وركّز علی دور الشیطان
وأكّد علیه{ :مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّیْطانُ بَیْنی وَ بَیْنَ إِخْوَتِی} (یوسف )111 :ومن الشخصیات التی غابت عن

أحداث القصة ولكنها حاضرة بقیمها وتأریخها فی القصة شخصیتا إبراهیم وإسحاق (ع)} :وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَیْکَ وَعَلَى آلِ یَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَیْکَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّکَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ}(یوسف)4 :
إن القیم والمبادئ الكریمة التی تحملها آباء یوسف األنبیاء فی السنوات الماضیة (ع) هی التی نلمس دورها
الفاعل والمصیری فی هذه القصة .وقد مثلت بعض الشخصیات الخیالیة والرمزیة دورها البارز والهام فی دفع
األحداث نحو غایتها ،منها شخصیات رؤیا الملک{ :سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُالَتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ} (یوسف 14 :و  ) 19وقد تكرر حضورها مرتین وهی شخصیات حلمیة ال تنتمی لواقع
المعیش وال ألحداث القصة المتفاعلة مباشرة؛ بل إنها شخصیات رمزیة تدل علی ما حدث بالفعل وحضورها
واضحة كحضور إخوة یوسف وغیرها علی مدار القصة .هناک فی القصة ثالثة رؤیً .1 :الرؤیا األساس وهی
رؤیا یوسف (ع) فی صباه التی تحتل المكان األوّل فی القصة{ :إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ
عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ} (یوسف .2 .)1 :الرؤیا السبب وهی رؤیا الفتیین فی السجن
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وتحتل الترتیب الثانی{ :وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّی أَرانِی أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّی أَرانِی
أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِی خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِیلِهِ إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ} (یوسف .9 .)94 :الرؤیا المتاح
وهی رؤیا الملک التی تحتل المكانة الثالثة واألخیرة وفق ترتیبها فی القصة{ :وقالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَرى سَبْعَ
بَقَراتٍ سِمانٍ یَأْكُلُهُ نَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابِساتٍ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونی فی رُءْیایَ إِنْ كُنْتُمْ
لِلرُّءْیا تَعْبُرُون} (یوسف.)19 :
ال یخلو كذلک القمیص فی هذه القصة دون دالالت رمزیة ،حیث تجاوز كونه لباسا وقد أظهره السیاق

القرآنی فی مواقف ثالثة مؤدیا فی كلّ منها دورا مهما وهی .1 :قمیص الكذب{ :وَجَآؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ
كَذِبٍ} (یوسف .2 )19 :قمیص البراءة....{ :فَلَمَّا رَءَا قَمِیصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ}
(یوسف .9 )29 :قمیص الشفاء وهو ثوب كان یرتدیه وأُلقی علی وجه أبیه فشفاه{ :اذْهَبُواْ بِقَمِیصِی هَذَا فَأَلْقُوهُ
عَلَى وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیرًا} (یوسف)39 :
ههنا یجدر القول أن حضور هذه الشخصیات الرمزیة الغیر بشریة لیس دون فائدة بل تلعب دورا خطیرا،
یدفع األحداث ویفسّر آلیات تحركها.
 .5 – 2األحداث

یعتبر عنصر األحداث من أهمّ العناصر القرآن الداخلیة كله فهو «موجود فی كل قصة سواء أكانت طویلة
أم قصیرة أم بین بین وسواء أكان من قصص األنبیاء أم غیرهم وسواء أكانت موزعة الحلقات أم معروضة فی
معروض واحد وسواء اعتمدت علی طریقة السرد فحسب ،أم علی طریقة السرد والحوار معاً؛ فهو عنصر
ضروری ال تقوم القصة إال به وال تتكوّن إالّ علی وجوده» (فرحان ،التأ )293 :اشتملت قصة یوسف (ع)
على كل عناصر القصة األدبیة كما اشتملت على الكثیر من المشاهد التصویریة .إذا أمعنا النظر فی األحداث
الواردة فی قصة یوسف (ع) فی الوهلة األولی نالحظ تصویر طفل یتوخی أن یخاطب والده برؤیا رآها فی
منامه تشكل العقدة األولی للقصة وبما أنّ هذه القصة بدأت برؤیا یوسف (ع) فتتابعت أحداثها وتأویلها ظلّ
مجهوال شیئا فشیئا .وهناک فی هذه البدایة الرؤیویة تشویق وتحفیز للمتلقی ،حیث تتنامی األحداث الرئیسیة
فی القصة تأسیسا علی هذا المطلع (العقدة) الذی ینتهی عنده المقصد فی نهایة القصة وهو تحقیق الرؤیا.
تسیر أحداث القصة بشكل مدهش ،ولعل أهمّ ما یالحظ علی األحداث أنها تسیر بعكس الظاهر ،فاألصل
أن یكون محبة األب البنه یوسف (ع) شیئا جمیال؛ لكن مع یوسف (ع) تحوّل هذا الحب؛ ألن جعله إخوته
فی البئر ،ثم إن الوجود فی البئر أمر سیء لكن اهلل تعالى ینجی یوسف بأن التقطه بعض السیّارة ثم كونه فی
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بیت عزیز مصر كان من المفروض أن یكون أمراً حسناً لوال ما همّت به امرأة العزیز ،ثم السجن یبدو سیئاً
لكن اهلل تعالى ینجیه منه ویجعله على خزائن األرض ثم یصبح عزیز مصر وكأن الرسم البیانی ألحداث لسورة
یسیر على النحو التالی تقریبا:
بیت األب

قصر العزیز
البئر

عزیز مصر
السجن

وقد أسهبت أحداث السورة فی ذكر صبر یوسف (ع) على محنته بدءاً من حسد إخوته له وكیدهم ثم رمیه
فی الجبّ ومحنة تعلّق امرأة العزیز به ومراودتها عن نفسه ،ثم محنة السجن بعد الرغد الذی عاشه فی بیت
العزیز ولمّ ا صبر على األذى فی سبیل العقیدة وصبر على الضرّ والبالء نقله اهلل تعالى من السجن إلى القصر
وجعله عزیز مصر وملّكه خزائن األرض وجعله السید المطاع والعزیز المكرم .وهكذا یفعل اهلل تعالى بأولیائه
ومن یصبر على البالء فالبدّ لرسول اهلل أن یقتدی بمن سبقه من المرسلین ویوطّد نفسه على تحمل البالء.
وفی النهایة یلقی القرآن ضوءه علی آخر مشهد وأجّله فی القصة وهو تحقیق الرؤیا وفیها یقول تعالی:
{وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًاوَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَایَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّی حَقًّا وَقَدْ
أَحْسَنَ بِی إِذْ أَخْرَجَنِی مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّیْطَانُ }...ومن هنا یتجلی لنا
« االرتباط العضوی بین بدایة القصة ونهایتها ،حیث بدأت بدایة مثیرة للتشویق لتزیح الستار ببطء عن المشهد
( الرؤیا) ولتتحوّل إلی ما یشبه اللغز المحیر بما تضمّنه من رمز خفیّ وبتنقالت عجیبة وأوضاع مختلفة حتی
نقف علی مشهد النهایة (تحقیق الرؤیا)» (فرحان ،التأ)911 :
 .6 – 2الحبکة

إنّ الحبک من «أبرز معاییر النصیّة التی تجعل النصّ كالًّ موحدّاً متماسكاً دالّاً ،ال محض سلسلة من

الكلمات والجمل غیر المترابطة» (عشاب2117 ،م )53 :وقد حدد "محمد یوسف نجم" الحبكة بأنها سلسلة
الحوادث التی تجری فیها ،مرتبطة عادة برابط السببیة (یوسف نجم1373 ،م« )49 :تخضع كلّ سورة قرآنیة
لحبكة تشدها وتربط أولها بآخرها أی أنّ أجزاء كلّ سورة تشترک فی بنیة كبری تجمعها ولما كانت القصة

القرآنیة تمتزج بموضوعات السورة التی ترد فیها امتزاجا عضویا ال مجال فیها للفصل بینها وبین غیرها من
موضوعات السورة ،فقد خضعت هی األخری لحبكة تشدّ إلیها كلّ مكوّنات القصة وهذا ما یستدعی حتماً
انسجام البنیات الصغری واتّحادها لتصبّ فی قالب واحد ،هو الباء الكلی للحكایة» (عشاب 2117 ،م :مقدمة،
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حرف الباء) إن الحبكة فی قصة یوسف (ع) تختلف عن الحبكة فی قصة عادیة تنتجها أقالم القصاصین ،فما
تعارف علیه كتاب القصة من عقدة وصراع ناشیء عن العقدة وحل ناشیء عن الصراع ال یلتزم به القرآن
الكریم فی هذه القصة .إنّ قصة یوسف (ع) تقوم علی حبكة الرؤیا ،حیث تبدأ بالرؤیا األساس وهی رؤیا
یوسف (ع) فی صباه التی تحت ل المكان األوّل فی القصة ،وقد كانت أول لقطة فی قصة یوسف (ع) ،حیث قال
اهلل ما جاء علی لسان یوسف (ع) ألبیه (ع){ :یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی
سَاجِدِینَ} (یوسف )1 :وانتهت هذه القصة بتأویل هذه الرؤیا وحصل صاحبها علی مكانة مرموقة جراء ذلک:
{وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَایَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّی حَقًّا}
(یوسف )111 :فلذلک نری «جاءت جمالت القصة مترابطة برباط معنوی واحد تشترک فیه ،یتمثّل فی وحدة
الموضوع الذی تدور حوله .وإنّ التماس تلک الوحدة یكشف لنا عن نسیج فی غایة االئتالف والتآلف ،یتحقّق
عبر التقدم القرائی للمسار التطوّری لمتتالیة الخطاب( ».عشاب 2117 ،م :مقدمة ،حرف الباء) إنّ أحداث قصة
یوسف (ع) متتالیة وتعتمد علی التراب ط المتین وتقوم علی السببیة إذ تكون الوقائع فیها متصلة بعضها البعض
وكأن كلّا منها علّة لما سیلیها ،تجعل الحدث السابق سببا للحدث اللّاحق والحبكة فیها علی مراحل ،فالقصة
مرت بمواقف ساخنة كثیرة تعدّ حبكة ومنها .1 :عندما أُلقی یوسف (ع) فی غیابة الجبّ .2 .عندما راودته امرأة

العزیز عن نفسه وأغلقت جمیع أبواب القصر للفاحشة .9.تهدید امرأة العزیز "زلیخة" یوسف (ع) بالسجن وهو

فتیً فی أوج شبابه قادر علی ممارسة الفاحشة .1 .اتهام بنیامین بسرقة صواع الملک وسجنه وتصمیم األخ
األكبر علی عدم العودة إلی البیت إال بعد معرفة مصیر شقیقهم وحال الوالد عندما سمع بخبر دخول شقیقم
السجن ولحوقه بیوسف (ع) فی مصر ،من أهمّ الحبكات الموجودة فی سورة یوسف (ع) باإلیجاز واالختصار.
مجمل القول أن الحبكة فی قصة یوسف (ع) تظهر فی التسلسل الحدثی یجمعه خیط داللی واحد من الحدث
البدئی وهو رؤیا یوسف (ع) إلی الحدث النهائی وهو تأویلها.
 .7 – 2الصراع

یتولد الصراع داخل القصة القرآنیة عندما یشعر الشخص أو األشخاص من شخوص القصة بعدم االرتیاح
إزاء أمر ما فیحاول دفعه عنه .ومن هذا المنطلق ،ما یسمى بالعقدة الفنیة فی القصة واضح فی سورة یوسف
(ع) ،فهی تبدأ بالصراع منذ اللحظة األولی بهذه الرؤیا} :قَالَ یَا بُنَیَّ ال تَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَى إِخْوَتِکَ فَیَكِیدُوا
لَکَ كَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِإلِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ{ (یوسف )5 :و«یظل تأویلها مجهوال ،یتكشف قلیال قلیال ،حتى
تجیء الخاتمة فتحل العقدة حال طبیعیا ال تعمّل فیه وال اصطناع! والقصة مقسمة إلى حلقات .كل حلقة تحتوی
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جملة مشاهد .قصة یوسف وإخوته مع أبیهم یعقوب (ع) ،قصة صراع األبناء مع األباء واألخوة مع بعضهم،
صراع بین الحق والباطل ،وبین الخیر والشر ،فی قصة كاملة جاءت فی سورة كاملة وهی سورة یوسف (ع)»
(سید قطب1112،ه )2115/1 :ومازال هذا الصراع الخارجی قائما بین یوسف وأخیه من أمه وأبیه (بنیامین)
من جهة ،وإخوته من أبیه العشرة وما تداعی بناءً علی كیدهم من جهة أخری :حیث برز الشیطان محركاً
لنفوس اإلخوة وجاءت امرأة العزیز ومعاناة السجن ،تداعیاً لما قام به اإلخوة واستمر الصراع بین الطرفین
حتی اللحظات األخیرة .یتأرجح ویشتدّ ویتأزم ولكن فی إطار من رحمة اهلل.
علی طور التلخیص ،بأمكاننا أن نقسم الصراعات القائمة فی قصة یوسف (ع) إلی ثالثة أنواع رئیسیة
تتفرّع كلّ منها إلی عدّة فروع ونحن نقوم بشرحها فیما یلی:
األوّل) الصراعات العامة بین شخصیات القصة ،التی تشمل عدّة ثنائیات متصارعة ومنها:
 .0الصراع بین یوسف (ع) وإخوته:
تقع الحلقة األولی من هذا الصراع فی قوله تعالی{ :إِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِینَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَاللٍ مُّبِینٍ * اقْتُلُواْ یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا یَخْلُ لَكُمْ
وَجْهُ أَبِیكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِینَ * قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ الَ تَقْتُلُواْ یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِیغَیَابَةِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ
بَعْضُ السَّیَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِینَ} (یوسف 7 :و 9و )3فمن اآلیة الثامنة تبدأ األحداث الفعلیة للقصة بالمحاورة
بین اإلخوة ثمّ یخرج سیاق كالمهم من المحاورة إلی المؤامرة فی اآلیة ( )9فنراهم یتشاورون حول طریقة
یتخلصون بها من یوسف (ع) لیخلوَ لهم وجه أبیهم ویقبل علیهم بحبّه ،فاقترح علیهم األخ الثانی موارة یوسف
(ع) فی غیابة الجبّ .فهذه هی المجریات الصراع الذی كان بین یوسف (ع) وإخوته وقت غیابهم عن ناظری
أبیهم إلی أن أن استقرّ فی غیابة الجبّ .وتمرّ السنون ویتقلب الدهر ویمكّن لیوسف فی األرض فتتبدل قوی
الصراع ،فبینما كان یوسف من الحلقات األولی من الصراع كان ضعیفا یُكاد له وبه سیصبح إخوته فی الحلقات

التالیة هم الضعفاء وهو من یكید لهم وأول الحلقات الصراع بعد التحول نجدها فی قوله تعالی{ :وَجَاءَ إِخْوَةُ
یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ * وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِیكُمْ أَالَ تَرَوْنَ
أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وَأَنَاْ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ* فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا كَیْلَ لَكُمْعِندِی وَلَا تَقْرَبُونِ} (یوسف)41 ،53 ،59 :
ویشتدّ الصراع ذروته عندما یدبّر یوسف (ع) مكیدة إلخوته لیأخذ أخاه عنده.
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 .2الصراع بین یوسف (ع) وامرأة العزیز (زلیخة)

لعل هذا الصراع من أعنف وأعمق الصراعات فی حیاة یوسف وهذا ما یقع فی قوله تعالی} :وَرَاوَدَتْهُ الَّتِی
هُوَ فِی بَیْتِهَا عَن نَّفْسِ هِ وَغَلَّقَتِ األَبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَکَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوَایَ إِنَّهُ الَ یُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلَصِینَ} (یوسف 29 :و)21
 .3الصراع بین یوسف (ع) والنسوة
ونجد هذا المقام من الصراع فی قوله تعالی{ :قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ
عَنِّی كَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِینَ} (یوسف )99 :فلم تعد امرأة العزیز وحدها تراوده ولكن عادت
نسوة تلک الطبقة بجملتها تطارده! والبیئة ..التی تتجلى سماتها من خالل ذلک كله .یتّضح أنّ نسوة مصر
عندما ذهلن بجمال یوسف (ع) ما لبثن أن راودن یوسف عن نفسه حتّی اشتدّ الصراع بینهما فهناک دعا ربّه
قائالً{ :یَا رَبّ الْحَبْس فِی السِّجْن أَحَبّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ مِنْ مَعْصِیَتک وَیُرَاوِدْنَنِی عَلَیْهِ مِنَ الْفَاحِشَة{
(یوسف )99 :إنّ النساء قمن بمراودة یوسف (ع) عن نفسه إما لخاصة أنفسهن وإما لنفس خلیلتهن (زلیخة)
وبعد انتهاء مقام الصراع بین یوسف (ع) وبین النسوة نعد إلی مقام آخر الصراع وهو مقام الصراع بین یوسف
(ع) والسیّارة .ونحن إذا قدّمنا صراع یوسف (ع) مع امرأة العزیز والنسوة علی مقام الصراع مع السیّارة وذلک
ألهمیته ولدوره الكبیر فی إنماء القصة.
 .0الصراع بین یوسف (ع) والسیّارة

بعد أُلقی یوسف (ع) فی غیابة الجبّ مرّت بالبدر قافلة فالتقطته وهذا یتضح فی قوله تعالی{:وَجاءَتْ
سَیَّارَةٌ فَاَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَاَدْلى دَلْوَهُ قالَ یا بُشْرى هذا غُالمٌ وَاَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَاللَّهُ عَلیمٌ بِما یَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ
بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانوُا فیها الزاهدین} (یوسف )21 ،13 :وهكذا ینتقل یوسف (ع) من مقام للصراع إلی
آخر فلما جاوز صراع اإلخوة والسیارة امرأة العزیز والنسوة اصطدم بصراع من شكل آخر وهو صراعه مع
النظام الحاكم فی مصر آنذاک.
 .5الصراع بین یوسف (ع) والنظام الحاكم
نالحظ أن البالء یتلوّن علی یوسف (ع) وتستبد به المحن تتری حتی یصل إلی آخر صراع له فی قصته
هذه وهو صراعه مع النظام الحاكم فی مصر .وأول حلقتیه یتجلی فی قوله تعالی{ :ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ
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اآلیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ} (یوسف )95 :حیث على الرغم مما بدا من براءة یوسف (ع) مثبتة بآیات قدّ
القمیص بدا للنظام الحاكم فی مصر أن یسجن یوسف (ع) حیث تُدفن معالمُ براءته لمواراة فضیحة امرأة العزیز
حتی یظهر فی صورة مجرمین بإرادة السوء بامرأة العزیز وهی ترمی إلی تطویعه لها وأن توهم أنهن شواهد
علی یوسف (ع)» (غنیم2111 ،م )51 :وال یهم أن یذهب بریء كیوسف ضحیة ویصبح ألعوبة بأیدی زلیخة

إلخماد هواها .وأما الحلقة الثانیة من صراع یوسف (ع) مع النظام الحاكم نلحظها فی قوله تعالی{ :وَقَالَ الْمَلِکُ
ائْتُونِی بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّکَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الالتِی قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّی بِكَیْدِهِنَّ
عَلِیمٌ} (یوسف ) 51 :وبهذا المقام ینتهی بنا عرض مقام الصراع بین یوسف (ع) وشخصیات قصته ولكن هناک
مقامات للصراع بین شخصیات هذه القصة التی ال وجود لیوسف معها أی أنّه لیس مصارعا مباشرا فیها إالّ أن
صراع الشخصیات فیها یكون حول ومن أجل وإزاء یوسف (ع) وذلک ممّا سنلمسه من عرضنا لمقامات
الصراع التالیة:
 .6الصراع بین یعقوب (ع) وأبنائه:
وأول حلقة من هذا الصراع جاءت فی قوله تعالی}:قَالُواْ یَا أَبَانَا مَا لَکَ الَ تَأْمَنَّا عَلَى یُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ
لَنَاصِحُونَ* أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ * قَالَ إِنِّی لَیَحْزُنُنِیأَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن یَأْكُلَهُ
الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ* قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ}
 .7الصراع بین امرأة العزیز والنسوة:
وإنّه لما ذاع خبر مراودة امرأة العزیز لیوسف (ع) فی المدینة جعلت النسوة كعادتهن یلكن هذا الحدیث
ویغتبن به امرأة العزیز وذلک ما تطرّق إلیه اهلل تعالی{:وَقَالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِینَةِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن
نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا* إِنَّا لَنَرَاهَا فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ
كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّینًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ
هَذَا إِلَّا مَلَکٌ كَرِیمٌ}
ولما سمعت امرأة العزیز بمكرهن وغیبتهن لها دعتهن إلی مأدبة فی قصرها وهیأت لهن مجلسا خاصا یلیق
بشأنهن وأدت كل واحدة منهن سكینا لتقطیع ما یقدم لهن ثم أمرت یوسف (ع) بأن یخرج علیهن فلما رأینه
أعظمنه ودهشن مما عاینوه من جمال فائق وحسن باهر فقطعن أیدیهن .بهذا الصرع بین امرأة العزیز والنسوة
ینتهی مقام الصراع بین شخصیات القصة وههنا ننتقل إلی نوع جدید من الصراع وهو الصراع الداخلی أو
النفسی للشخصیات.
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ثانیاً :الصراع الداخلی النفسانی للشخصیات القرآنیة فی القصة:
 .0الصراع الداخلی لیوسف (ع):
أول صراع داخلی نلتقی به فی قصة یوسف (ع) یتجلی فی قوله تعالی{:قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا
یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی كَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِین} (یوسف )99 :وقد فضل یوسف (ع)
السجن علی أن یطاوعهن فآثر أحد الشرین علی اآلخر وإن كان فی أحدهما مشقة وفی اآلخر لذة ولكن بما
یترتب عل ی تلک اللذة من معصیة اهلل سوء العاقبةلم یخطر له ببال .وثانی مقامات الصراع الداخلی لیوسف
عندما جعل علی خزائن األرض وأتی إخوته للمرة الثانیة حین كاد ألخیه وأخذ عنده لمّا دبر له حادث
السرقة واكتشف أن شقیق یوسف هو السارق ،فقال اإلخوة{:إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} (یوسف:
 ) 77ویعنون یوسف (ع) {فَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِی نَفْسِهِ وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ}
(یوسف )77 :فلما سمع یوسف (ع) كالمهم" :أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا" كظم غیظه وصارع نفسه وصبر علی أذاهم وكان
قادرا علیهم.
 .2الصراع الداخلی لیعقوب (ع)
وهذا الصراع یتمثل فی قوله تعالی}:وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ

كَظِیمٌ} (یوسف )91:وكان حزن یعقوب (ع) هذا بعد أن ضیع اإلخوة ابنه الثانی "بنیامین" وخلفوا وراءهم

أخاهم الكبیر فی مصر ،فأعرض یعقوب (ع) عن أبنائه «كراهة لما جاؤوا به وأنه ساء ظنه بهم ولم یصدق
قولهم وجعل یتفجع ویتأسف( ».األندلسی1339 ،م)999/5 :
ثالثا :الصراع بین اإلنسان والطبیعة:
ونقصد به ذلک الصراع الذی یدور بین اإلنسان وقوی الطبیعة المتحدیة له وما یبذله من جهد لكی ینتصر
علیها لتهنأ معیشته .وهذا الصراع بین اإلنسان والطبیعة «لیس فیه ما فی الصراع بین اإلنسان واإلنسان من
عداوة وحسد وبغضة؛ ألن هذه الدوافع إنما تقوم بین المتماثلین جنسا والمتقاربین درجة والمتناسبین صناعة
وعمالً» (الخطیب1345 ،م ) 299 :ونحن نجد نموذج هذا الصراع فی رؤیا الملک متمثالً فی قوله تعالی:
{وَقَالَ المَلِکُ إِنِّی أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّهَا المَألُ
أَفْتُونِی فِی رُؤْیَایَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ} (یوسف )19 :وما یهمّنا ههنا هو ذلک الصراع الذی كان بین أهل
مصر وما حولها وبین الطبیعة خاصة فی سنوات العجف والشدة حیث القی منها الناس األمرین.
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مع هذا كلّه یتّضح أنّ الصراع «قد شهد مراحل متتالیة فی قصة یوسف ،حیث نشب فی اللحظات األولی
بین یوسف الطفل وإخوته ،ثم بین یوسف الفتی الشاب وامرأة العزیز ،من المراودة إلی االتهام ،إلی الفتنة
والكید وكلّ ذلک كان مترتباً عن الصراع األوّل الناتج عن إلقائه فی غیاهب الجبّ( ».غنیم2111 ،م)52 :
بإمكاننا أن نعبّر عن أحداث والصراعات الموجودة فی قصة یوسف (ع) بالمنحنی التالی:
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 .8 – 2الحوار
ویقصد به ما یصدر عن الشخصیات من كالم ویتراوح بین كونه مطوّال أو مقتضبا حسب ما یقتضیه
الموقف .ویَرِدُ الحوار محكیا علی لسان الشخصیات بعد لفظ «قال» وهو حوار ینقل المشهد حیّا .وبأمكاننا أن
نقول « :إننا ال نسمح الكلمات حتی نجد صاحبها معها ینطق بها وهی محمّلة بخلجات ونبرات صوته وما انطبع
علی مالمحه من آثار االنفعال( ».فؤاد1392 ،م )139 :یُطرَحُ الحوار فی قصة یوسف (ع) بطرق ثالثة وهی.1 :
الحوار الخارجی .2 .الحوار الداخلی أو النفسی .9 .الحوار الدرامی.
الحوار الخارجی  :یطلق علی محادثة شخص مع شخص آخر أو شخص مع جماعة أخری ویتمثل فی
قصة یوسف (ع) ضمن اآلیات التالیة نقوم بذكرها فیما یلی:
الف .المحادثة بین شخص وآخر:
 .1الحوار بین یعقوب (ع) ویوسف (ع) یتمثّل فی آیات (1و)5
 .2الحوار بین یوسف (ع) وامرأة العزیز فی آیات ()91 ،24 ،29
 .9الحوار بین الشاهد والعزیز فی اآلی ()27
 .1الحوار بین العزیز وامرأته فی اآلی ()29
 .5الحوار بین العزیز ویوسف (ع) فی آیات ( 91و )92
 .4الحوار بین بنیامین ویوسف (ع) فی اآلی ()43
ب .محادثة الفرد مع الجماعة أو الجماعة مع الفرد أو الجماعة مع الجماعة
 .1الحوار بین یعقوب (ع) وإخوة یوسف (ع) یتمثّل فی اآلیات،42 ،19 ،17 ،14 ،11 ،19 ،12 ،11( :
 97 ،94 ،95 ،91 ،99 ،92 ،91 ،47 ،44 ،41و)99
 .2الحوار بین یوسف (ع) وإخوته یتمثّل فی اآلیات 32 ،31 ،31 ،93 ،73 ،79 ،77 ،74 ،41 ،53( :و
)39
 .9الحوار بین یوسف (ع) ویعقوب (ع) واإلخوة الذی یتمثّل فی اآلیات 33( :و )111
 .1الحوار بین یوسف (ع) والسجناء الذی یتمثّل فی اآلیات 11 ،11 ،93 ،99 ،97 ،94( :و )12
 .5الحوار بین إخوة یوسف (ع) ومسؤولی القمح الذی یتمثّل فی اآلیات 71 ،79 ،72 ،71 ،71( :و )75
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الحوار الداخلی :وهو ذلک الحوار الذی یختص باهلل تعالی مع وجوده الفاعل وقدرته الالمتناهی ،عالم بكل
زاویة من الرؤیة وحاضر فی القصة ویتمثل حضوره الخاص فی اآلیات 74 ،54 ،52 ،21 ،21 ،15 ،7 ،4( :و
)112
الحوار الدرامی :هدا النوع من المحادثة ال یقتصر على األسئلة واألجوبة المباشرة بین جانبین فحسب؛ بل
إنّ «المحاورین فی هذا الحوار یمثالن دورا دراماتیكیا فی القصة» (پروینی1979 ،ش )143 :وهذا الحوار له
دور قیادیّ فی القصة وبالتالی یؤدی إلی عمل مسرحیّ بارز .ومنه:
 .1رؤیا یوسف (ع) التی أدت إلی حسد اإلخوة بحیث عزموا علی قتله ویتمثل هذا األمر فی اآلیات5( :
و )4
 .2مراودة امرأة العزیز لیوسف (ع) حتى انتهى به االمر مسجونا ویتمثل فی اآلیة)29( :
 . 9المحاورة بین یوسف (ع) والسجناء التی أدت إلی تفسیر رؤیا الملک وبالتالی إطالق سراحه عن
السجن وهی تتمثل فی اآلیة)94( :
 .1المحاورة بیت یوسف (ع) وإخوته جعلته أن تقرب یوسف (ع) من أخیه «بنیامین» وهذا الحوار یتمثل
فی اآلیة )53( :هذه المحاورة بین یوسف (ع) وأخیه المحبّب «بنیامین» تذهب بالقصة إلی أوجها.

من الواجب ههنا أن نوضح بأن "الحوار" القرآنی یتّخذ أشكاال متنوعة بعضها متوافر فی القصة األرضیة

وبعضها اآلخر غیر متوافر فیها فهناک الحوار الخارجی متمثال فی محادثة الشخص مع آخر أو مع مجموعة

وهناک الحوار الجمعی المبهم وهناک الحوار المحدد فضال عن "حوار" خاص مع اهلل وحوار مع "النفس"

ومجرد التفكیر یأخذ سمة الحوار ،فضال عن الحوار مع األجناس غیر البشریة  ...إلخ ...وقصة یوسف (ع)
تشتمل علی غالب هذه المواقف من أنواع الحوار فی القرآن.
 .9 – 2المستویات الرمزیة فی القصة

شكل قمیص یوسف (ع) رمزاً داللیاً بعید الداللة ،فقد شكل نقاط تحولٍ بالقصة كاملة ،وتكرر فی ثالث
قصصٍ جزئیة من قصة یوسف (ع) ،من رؤیاه األولى إلى تحقّقها بسجود أبویه له .وسوف نتتبع المواقف التی
ظهر بها القمیص.
المستوی األول  :یتمثل فی المؤامرة التی حاكها أخوة یوسف (ع) ضده وهی رمیه بالجبّ وعودتهم إلى
أبیهم یحملون قمیصه وعلیه دمٌ كذبٌ{ :وَجَآؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ
جَمِیلٌ( }...یوسف ) 19 :فالقمیص الملطخ بالدم هو كل ما بقیَ من یوسف الغائب ،لذا حمل فی هذا الموقف
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"رمز الغیاب" ؛ وربما حمل داللة االحتیال والكذب؛ فقد استخدم هذا القمیص الملطخ بالدم الكذب فی الداللة
على الكذب.
المستوی الثانی :یتمثل فی محاولة امرأة العزیز للدفاع عن نفسها وردّ التهمة عنها بادعائها أن یوسف هو
المُدانُ ،بإرادته السوء بها؛ ولثبوتِ البراءةِ شهدَ شاهدٌ من أهلها ،بأن قمیصه إذا قُدَّ من أمام فهی صادقة وهو
كاذب وإن كان قمیصه قُدَّ من خلفٍ فإنه صادق وهی كاذبة .قال تعالى{ :قَالَ هِیَ رَاوَدَتْنِی عَن نَّفْسِی وَشَهِدَ
شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِینَ * وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ
وَهُوَ مِن الصَّادِقِینَ} (یوسف ،)24 - 27 :فصار هذا القمیص هو القاعدة األساسیة التی بنی علیها الحكم.
المستوی الثالث :حین عادوا بقمیص یوسف (ع) إلى یعقوب (ع)؛ فقد حلَّ القمیص محل یوسف (ع)
فالقمیص هو الذی یردّ البصر إلى یعقوب (ع) .فهو من خالل هذا القمیص یشمّ ریح یوسف (ع) قال تعالى عن
لسانه{ :اذْهَبُواْ بِقَمِیصِی هَذَا فَ أَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِی بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِینَ * وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ
أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْالَ أَن تُفَنِّدُونِ * قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَالَلِکَ الْقَدِیمِ * فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِیرُ
أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ} (یوسف)39 - 34 :
هناک أمر رمزیّ آخر فی قصة یوسف (ع) وهو أنّ القمیص ذُكِر فی ثالث مواطن والرؤى ثالثة :رؤیا
یوسف (ع) وهو صغیر {إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ} (یوسف ،)1 :رؤیا
السجینین ورؤیا الملک .إذن القمصان ثالثة والرؤى ثالثة والرحالت إلى یوسف ثالثة :الرحلة األولى لما
جاءوا یستمیرون یوسف لیأخذوا المیرة{ :وَجَاء إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ} (یوسف:
 ،) 59والرحلة الثانیة لما جاءوا بأخیهم واستبقاه عنده{ :وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَخَاهُ} (یوسف:
 ،)43والمرحلة الثالثة لما قالوا{ :فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَیْهِ قَالُواْ یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ}
(یوسف .) 99 :إذن ثالث رحالت .القمصان ثالثة والرؤى ثالثة والرحالت ثالثة من حیث العدد ،هذا من
الموافقات .الرؤى متغیرة لیست نفسها ألن الرائی لیس واحداً وإنما هی رؤى مختلفة والقمیص لیس واحداً
وإنما متغیر أیضاً قمیص وهو صغیر وقمیص لما بلغ أشده وقمیص أرسله إلى أبیه.
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حصاد البحث
 .1هناک نتیجة عامة فی هذا المقال تتمثل فی أن مصدریة السرد فی الخطاب القرآنی تحیل إلى اهلل تعالى،
وتهدف إلى تحقیق المعانقة لإلسالم ،وتكشف للمتلقی عن عقیدة التوحید .ففی هذه القصة ،كما عبر القرآن
(آیات للسائلین) ،فیها عبر ومواعظ للمتلقی.
 . 2إنّ بنیة الشكل الروائیّ والسرد فی سورة یوسف هی مفاعلة موضوعیة ،اإلطار فیها مرتبط بالحوار
والتوصیل ،والدعوة إلى التمسک بالقیم والمبادئ التی یدعو إلیها الدین القویم.
 . 1جاءت الشخصیات فی هذه القصة وحبكتها السردیة ،وأبعادها الزمكانیة مبرزة السمة اإلعجازیة اللغویة
للخطاب القرآنی.
 . 5إنّ لذكر المكان فی قصة یوسف (ع) وظیفة تأریخیة كسبب انتقال بنی إسرائیل من بادیة الشام إلی
مصر ووظیفة إقتصادیة حیث كانت مصر مصدر ادخار الغداء واحتیاطه لسنوات الجدب والقحط لتجاوز األزمة
كما أن ذكر المكان یحیل علی الظواهر الحضاریة والثقافیة حسب البیئات كبادیة الشام وما فیها ومصر
الحاضرة وما تعج به .وهی یتمثل فی قصة یوسف (ع).
 . 4قد بلغ القرآن وال سیما قصة یوسف (ع) قمة اإلعجاز فی سرد القصة ،حیث ظهر لنا أسبقیته إلی جمیع
ما یشترطه النقاد المحدثون من عناصر القصة التی تتمثل فی األحداث والشخصیات والحوار والزمان والمكان
التی ینبغی توافرها لتبنی علیها القصة الفنیة الناجحة.
 .7الصراعات الموجودة فی قصة یوسف (ع) ینقسم علی .1 :الصراعات العامة بین شخصیات القصة ،التی
تشمل عدّة ثنائیات متصارعة ومنها :الصراع بین یوسف (ع) وإخوته ،الصراع بین یوسف (ع) وامرأة العزیز
(زلیخة) ،الصراع بین یوسف (ع) ونسوة المدینة ،الصراع بین یوسف (ع) والسیّارة ،الصراع بین یوسف (ع)
والنظام الحاكم ،الصراع بین یعقوب (ع) وأبنائه ،و كذلک الصراع بین امرأة العزیز والنسوة .2 .الصراع الداخلی
النفسانی للشخصیة القرآنیة فی القصة التی تتمثل فی الصراع الداخلی لیوسف (ع) ویعقوب (ع) .9 .الصراع بین
اإلنسان والطبیعة.
 . 9قُدِّمَ الحوار فی قصة النبیّ یوسف (ع) ،علی السرد ،حیث ال تتوافر فی السرد إمكانات الحوار الذی
یُطرَحُ فی هذه القصة بطرق ثالثة وهی .1 :الحوار الخارجی .2 .الحوار الداخلی أو النفسی .9 .الحوار الدرامی.

إنّ معظم آیات سورة یوسف (ع) فیها حوار ،حیث تبدأ السورة بحوار یوسف (ع) مع أبیه یعقوب (ع){ :إِذْ قَالَ
یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ} (یوسف ،)1 :وحوار
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یعقوب (ع) مع ابنه یوسف (ع)؛ إذ یقول{ :قَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَى إِخْوَتِکَ فَیَكِیدُوا لَکَ كَیْدًا}
(یوسف.)1 :
 .7فی هذه القصة إشارات ورموز دالة بسیاقاتها وأحوالها المختلفة على خصائص النص القرآنی الخالد،
ومعبرة عن عظیم قدرة الخالق السارد للقصة المتكاملة التی اشتملت على كل عناصر القصة الفنیة ،من بدایة
ونهایة وشخصیات ومكان وزمان وعقدة وحل .فالقصة فیها بیان لحیاة یوسف ومحنته مع إخوته ،ومحنته مع
ا مرأة العزیز ،ودخوله السجن ،ودعوته إلى اهلل ،ثم خروجه من السجن ،وتفسیره لرؤیا الملک ،واستالمه وزارة
المال ،ثم مجیء إخوته إلى مصر بسبب القحط ،ثم التعرف على إخوته ،ثم اللقاء المثیر وتحقق الرؤیا.
 .9بإمكاننا ان نقسم الشخصیات فی قصة یوسف إلى نوعین رئیسین هما :الشخصیات الثابتة وأبرزها
یعقوب ویوسف والشخصیات القلقة المتغیر وأبرزها امرأة العزیز وإخوة یوسف .ان الصراع فی قصة یوسف
یبلغ ذروته حین تظهر الشخصیات القلقة بمظهر المنتصر الظافر وتظل الشخصیات الثابتة وال سیّما شخصیة
یوسف فی حالة یكتنفها الغموض واالبهام والترقب لما یأتی به الغیب .ثم تأتی نهایة الصراع وحل العقدة عندما
ینكشف زیف الشخصیات القلقة وتراجعها عن مواقفها امام قوة البطل وثباته على موقفه الحق.
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الهوامش:
 .1یذكر أن یعقوب علیه السالم كان له أربع زوجات (لیئة ،راحیل ،بلهة ،زلفا) ،رزق منهن باثنی عشر ومن
زوجته (ر حیل) :یوسف وبنیامین ،ینظر :عفیف عبد الفتاح طبارة ،مع األنبیاء ،دار العلم للمالیین ،بیروت ط،19
 ،1391ص ،141وتمام حسان ،البیان فی روائع القرآن.954/24 ،
 . 2تم تشكیل المنحنی بنسبة حضور األشخاص فی اآلیات ومجموع كل اآلیات  39آیة .مثال بلغ حضور
شخصیة بنیامین فی  29آیة وزلیخة فی  19آیة ،هكذا.
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المراجع والمآخذ
 .1ابن عاشور ،محمد الطاهر (1374م)« ،تفسیر التحریر والتنویر» ،تونس :دارالتونسیة للنشر.

 .2األندلسی ،محمد بن یوسف أبوحیان (1119ه – 1339م)« ،تفسیر البحر المحیط» ،تحقیق :الشیخ
عادل أحمد عبدالموجود ،والشیخ علی محمد عوض ،بیروت :دارالكتاب العلمیة.

 .9بلقاسم ،دفة (التأ)« ،بنیة الخطاب السردی فی "سورة یوسف" دراسة سیمیائیة» ،الجزائر :جامعة
محمد خیضر بسكرة ،كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.

http://univ-biskra.dz/lab/lla/images/pdf/sem4/daffa.pdf

 .1تمام ،حسان2111( ،م)« ،البیان فی روائع القرآن (دراسة لغویة أسلوبیة للنص القرآنی)» ،عالم
الكتب ،القاهرة ،ط.2
 .5الخطیب ،عبدالكریم (1345م) ،القصص القرآنی فی مفهومه ومنطوقه ،بیروت :دارالفكر.

 .4الدمشقی الحنبلی ،أبوحفص عمر (1113ه – 1339م)« ،اللباب فی علوم الکتاب» ،تحقیق :عادل
أحمد عادل عبدالموجود ،ط ،1:بیروت :دارالكتاب العلمیة.

 .7سطوف ،عزوز ( 2113 – 2119م)« ،بالغة مقام القص القرآنی سورة یوسف نموذجاً» ،بحث
مكمل لنیل شهادة الماجستیر فی البالغة وشعریة الخطاب ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:
جامعة منتوری قسنطینة.

 .9سید قطب ،إبراهیم حسین الشاربی (1112ه)« ،فی ظالل القرآن» ،ط ،17 :بیروت – القاهرة:
دارالشروق.
 .3الصابونی ،محمد علی (1391م)« ،صفوة التفاسیر» ،ط ،2:القطر :الشؤون الدینیة.
 .11الطبرسی ،امین االسالم أبی على الفضل بن الحسن (التأ)« ،تفسیر مجمع البیان» ،المجمع العالمی
ألهل البیت ،عدد األجزاء  11 :اجزاء.

 .11عشاب ،أمنة (2114 – 2117م)« ،الحبک المکانی فی السیاق القصصیّ القرآنی سورة یوسف
أنموذجاً» ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ،جامعة حسیبة بن
بوعلی بالشلف ،كلیة اآلداب واللغات قسم اللغة العربیة وآدابها.
 .12غنیم ،كمال أحمد (2111م)« ،بنیة السرد القصصی فی سورة یوسف (ع)» ،مجلة جامعة األقصی
(سلسلة العلوم اإلنسانیة) ،المجلد الخامس عشر ،العدد الثانی ،ینایر ،صص .91 – 42

 .19فؤاد علی رضا (1392م)« ،من علوم القرآن» ،ط ،2:بیروت :دار اقرأ.
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 .11نجم ،محمد یوسف (1373م)« ،فن القصة» ،ط ،7:بیروت :دارالثقافة.
 .15حمید فرحان ،بان (التأ)« ،جمالیات القصص القرآنی سورة یوسف نموذجا» ،جامعة بغداد ،كلیة
اآلداب ،العدد  ،111النا.
 .14الحمص ،عبدالجواد محمد (2111م)« ،أدب القصة فی القرآن الکریم دراسة تحلیلیة كاشفة عن
عالم اإلعجاز» ،اإلسكندریة :الدار المصریة ،سلسلة الدراسات القرآنیة.
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