
 

 

 
 

  مجاليات املكان يف قصة النيب يوسف
 

 2ميثم تارم، *1نيا گأمير فرهن
 الشهيد هبشل، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة مساعدأستاذ . 1

 اإلهليات جبامعة كرمان، قسم مساعد . أستاذ2
 

 (28/8/2018؛ تاريخ القبول: 30/12/2017)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

تعترب سورة يوسف من أمجل قصص القرآن، حيث يرسم كافة تفاصيل ما ورد يف هذ  القصة منذ نعومـة أظفـار   

يوسف حىت كرب ، من كونـ  يف مصـر إىل غيابـة اجلـبّ مث دخولـ  مصـر وبيـ  العزيـز وقصـر امللـك إىل حضـيض            

يدخل في  ليخرج  ربّ  من بعد سنني ويوصل  إىل أعزّ مكان حلم بـ  يف الرؤيـا    السجن الذي مل يكن من حق  أن

وهو أن الشم  والقمر سجدا ل ، فالقار. ملا حدا يف القصة يرى املكـان أخـذ حيـزاا كـبرياا يف أحـدا ها، فنسـبة       

ا، فعلى هـذا ونظـرا   األمكنة الواردة يف القصة من األحداا املذكورة مب لة اللحم والسدى ال ميكن الفصل بينهم

ألن املكان يلعب دوراا هاما يف بناء القصة القرآنية وتتعدّد وظائف ، حيث يقترن باهلويـة ويـدلّ علـى تفاعـل  قـايف      

وسياسي ودي ؛ فهو العمود الفقري الذي يربط أجزاء القصة ويعدّ اإلطار الذي تنطلق منها األحداا وتسري في  

يئتــ  مــن العناصــر الفاعلــة يف بنــاء الشخصــية البشــرية ومــن ركــائز الكيــان   الشخصــيات ويعــدّ اختيــار املكــان وهت

واهلوية لكل شخص، يعا  هذا البحث املكان ودالالت  يف سورة يوسف، كما يهـدف إىل الكشـف عـن رؤيـة القـرآن      

كمـا يسـعى   بالنسبة إىل األماكن املختلفة الل وردت فيها والدالالت الـل اكتسـبتها مـن خـالل عالقتـ  باإلنسـان؛       

إىل معرفة املواقع الل تدور فيها أحداا اخلطابات املختلفة بني يوسف وأبي  وإخوت  والشخصيات األخرى؛ وفقا 

 .للمنهج الوصفي والتحليلي

 

 ةلمات الرئيسكال

 .يوسفاملكان،  ،مصراملدينة، السجن، 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    Email: a_farhangnia@sbu.ac.ir املسؤول الكاتب *

 علمية حمكمة وآداهباجملة اللغة العربية 

 هـ1440يف ، خر3  ، العدد14السنة 

 493-471صفحة 

Print ISSN: 1735-9767 

Online ISSN: 2423-6187 

https://jal-lq.ut.ac.ir/ 

 



472   1440خريف ، الثالث، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 

 مقدمة

 مـن  قريـب  فهـو  هنـا  ومـن  وروحـ ،  بكاملـ ، جبسـم    اإلنسـان  طـرف  مـن  يعـاش  املكـان فضـاء  

 احلكائيـة  املـادة  لتـأطري  مهـم  عنصـر  وهـو  والنحـات،  الرسـام  نـا يعل يعرضـها  الـل  الفضـاءات 

 ى؛والـرؤ  والشخصيات األزمنة مع يقيمها الل خالل العالقات من واحلوافز األحداا وتنظيم

ارتباطــا كــبريا بالوظيفــة اجلغرافيــة للمكان.فاملكــان « الوظيفــة املكانيــة»تــرتبط هــذ  الوظيفــة 

الفـرد؛  ى تفيد يف تأكيد وتعضيد البناء األساسي للشخصية لـد   تكون ل  وظيفت  الرمزية الل

إن مكان النص هو أول ما يلف  االنتبا  يف هذ  القصة، وهناك عالقـة وطيـدة    ى،بعبارة أخر

املكان  واإلنسان، فكلما كان املكـان  ضـيقا مغلقـا، كالسـجن والقـرب ارتـبط بـاملوت، وكلمـا         بني 

ونـ  حمـورا   كمـن يف  كان تكـ اتسع وانفتح، كان رمزا للحرية واحلياة واالنطالق.هـذا وأمهيـة امل  

 مل لدور الزمان يف البنية القصية.كتنمو في  األحداا وتتبني في  عالقات االشخاص وهو م

ــان يف ــ       للمكــ ــرك فيــ ــذي تتحــ ــاء الــ ــث أنّ الفضــ ــل، كيــ ــنيب يوســــف دور فاعــ ــة الــ  قصــ

؛ يعتـرب مـن أهـّم ركـائز هـذ  القصـة؛ وجـدير بالـذكر أّن         األحدااالشخصيات، وتتداخل فيها 

هذ  القصة حظي  بدراسة مستوعبة شاملة، لتكشف عن مجيع مكنوناهتا وتقنياهتا املتنوعة، 

دراسـة متعمقـة، مـن هـذا املنطلـق       الـ  كاجـة إىل  وأساليب السرد املختلفـة فيهـا، وهـي مـا ز    

يقوم هذا البحث بداية  مبفهوم املكان  لغةا واصطالحا؛ ومن مث يناقش أهم مجاليـات املكـان   

يف هــذ  القصــة والوظــائف اجلماليــة الناشــئة مــن األمكنــة املختلفــة الــواردة فيهــا، فالســؤاالن   

 هما مها: اإلجابة عن الرئيسان اللذان يهدف هذا املقال إىل

 ما هو أهمّ الوظائف اجلمالية للمكان يف هذ  القصة؟ -

 وما هي عالقة املكان بالشخصيات القصصية وأفعاهلا؟  -

ة من العالقات والرؤيات ووجهات النظر الـل  كان بوصف  شبكامل ن أن ننظر إىلكمن املم

لدقـة الـل نظمـ     ون منظّمـا بـنف  ا  كـ ان يكتتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي، فامل

ما يعبّـر عـن   كفهو يؤ ر يف بعضها، ويقوّي من نفوذها  كيف الرواية لذلى فيها العناصر األخر

. ولكن املكان ووصف املكان يف  األعمال األدبيـة القدميـة،   (33: 1990)كراوي، مقاصد املؤلف 

 .(189: 2006)الكردي، « كان الوصف القدمي وصفا جتريديا»خيتلف عمّا نرا  اليوم، إذ 

نـرى احليويــة والدالليــة يف املكــان ويتجلّــى يف صــورة جامــدة  ابتــة، ويــؤدّي دور املكمّــل إىل   ال
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خــرى، علــى عكــ  الداللــة الرمزيــة الــل نراهــا يف  األدب اجلديــد وخاصــة    جانــب العناصــر األ

مـل  ال يظهر املكان يف النص كشـيء معـزول منفـرد، أو بنـاء أجـوف، حي     »الرواية اجلديدة، حيث 

من فراغات، وجدران، وغرف، وسقوف، وإنّما يظهـر كنشـاط إنسـاين بالسـلوك البشـري حيمـل       

عواطف، ومشاعر، ومواقف، ومهـوم، وانفعـاالت الـذين يسـكنو ، إنّـ  حيمـل أسـرارهم الصـغرية         

ــ  تــاريخ اإلنســان     . ممــا جيــدر  (191: 2010)حبيلــة، « والكــبرية، مــا هــو معلــن ومــا هــو خمتــف ، إنّ

نّ ارـور الـرئي  الـذي يتمتـرس البحـث حولـ  هـو رؤيـة غاسـتون بالشـالر يف كتابـ             بالذكر هـو أ 

ــز فيــ  الكاتــب علــى املكــان األليــف تاركــا    « مجاليــات املكــان»الشــهري بعنــوان  وهــو مصــدر قــد ركّ

تعليــق »رة كــانيــة يــتمّ تقــدميها مــن خــالل ف  كالعناصــر امل»مــا أنّ كان املعــادي كــاحلــديث عــن امل

رة ديناميـة  كـ لـ  مـن ف  كانـ  االليـف وينطلـق هـذا     كعل املتلقي يسـتعيد جتربـة م  أي أن جت« القراءة

ريات املسـتعادة ليسـ  معطيـات ذات أبعـاد     كان االليـف والـذ  كـ اخليال، أي أن الصـورة الفنيـة وامل  

نّ النقطـة األساسـية   كـ ، ل(8-7: 1984)باشـالر،  « يفة خبيال وأحـالم يقظـة املتلقـي   كهندسية، بل م

ييـف  كز تكـ ان األلفـة، ومر كـ ملؤلف، هنا هي البي  القدمي، بي  الطفولـة، هـو م  الل ينطلق منها ا

ثري مـن مظـاهر احليــاة   كـ را  ونسـقط علـى ال  كـ اخليـال وعنـدما نبتعـد عنـ  نظـلّ دائمـا نسـتعيد ذ       

 .(9: 1984)باشالر، ان يوفر هلما البي  كاملادية ذلك اإلحساس باحلماية واألمن الذين 

« غاسـتون باشـالر  »ان يف اإلبداع الروائيّ الغـريب الفرنسـي   كامل أمهية إنّ أول من تنب  إىل

ان يف كـــأمهيـــة امل يف دراســـت  شـــعرية الفضـــاء وهـــي الدراســـة الـــل لفتـــ  انتبـــا  النقـــاد إىل 

 أربعة أنواع: ان إىلكان غالب هلسا أوهلم وقد قسّم املكاإلبداعات الروائية العربية ف

 ان مسـاحة لألحـداا  كـ ون املكـ اية األحـداا املتتاليـة؛ إذ ي  ان اجملازي: هو الذي جند  يف روكامل. 1

 .ان سليب خيضع ألفعال الشخصياتكمالا هلا ولي  عنصرا مهما يف العمل الروائي فهو مكوم

 ان الذي تعرض  الرواية بدقة وحياد من خالل أبعاد  اخلارجية.كان اهلندسي: هو املكامل .2

 ان عند املتلقي.كرى املكئي وهو قادر على إ ارة ذتجربة معاشة داخل العمل الرواكان كامل. 3

)عــزام، ان الغربــة كــوالطبيعــة اخلاليــة مــن البشــر ومى الســجن واملنفــكان املعــادي: كــامل .4

2005 :65-66). 

 من فرضيات البحث هي:

إن أبـــرز التجليـــات املكانيـــة هـــي التعـــبري عـــن فكـــرة االخـــتالف والتبـــاين املكـــاين           .1

 للشخصيات احلاضرة يف هذ  القصة.نساين واالجتماعي واإل



474   1440خريف ، الثالث، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ــرفات         .2 ــاين لتصـ ــال املكـ ــوير اجملـ ــوم بتصـ ــاا تقـ ــالا دالليـ ــة حقـ ــدات املكانيـ ــّكل الوحـ تشـ

الشخصــيات القصصـــية وســلوكياهتا؛ فتكشـــف املعطيــات املكانيـــة عــن بـــؤس الواقـــع     

 اإلنساين للشخصيات املا لة فيها ومعاناهتم ومكابدهتم.

 خلفية البحث
ان يف القصة القرآنية وغريها من القصص والروايات منها: كل  املهناك دراسات كثرية تناو

ان يف القصـة القرآنيـة إلميـان حممـود الشـاويش الـل متـ  مناقشـتها يف         كرسالة مجاليات امل

ــة األردنيــة ســنة    ــث تنــاول الباحــث آراء الدارســني حــول امل    2011اجلامع ان يف القصــة كــ، حي

نة يف القصة القرآنية ودورهـا ودالالهتـا وعالقـة    كواألم ان يف العمل الف كالقرآنية وأمهية امل

ان يف قصص سـعيد حورانيـة ربوبـة    كتاب مجاليات املكذلك كان بسائر عناصر القصة. كامل

ان عنـد  كـ يفيـة معاجلـة امل  كاتبـة  اخلطـاب القصصـي و   كحممدي حممدآبادي، حيث تناولـ  ال 

ان بالعناصـــر كـــوعالقـــة املان يف صـــياغة الشخصـــية القصصـــية عنـــد القـــاص كـــالقـــاص وامل

ــرز األم  ى.خــرالقصصــية األ ــهي       كمــن أب ــ  والســجن واملل ــة هــي البي ــها الباحث ــل تناولت ــة ال ن

، وكتــاب خيــصّ «1989ســورة يوســف دراســة حتليليــة، ألمحــد نوفــل، »تــاب كواملقهــي واملدينــة. 

القصــص »، «م1994يوســف يف القــرآن الكــرمي والتــوراة لزاهيــة الــدجاين،    »شخصــية يوســف  

قرآين يف منطوق  ومفهوم  مع دراسـة تطبيقيـة لقصـل آدم ويوسـف لعبـدالكرمي اخلطيـب،       ال

اهلل،  أبوهيـف، عبـد  »؛ وفيما خيصّ املكان ودالالت ، مثة دراسات جديرة بالذكر، منـها:  «1975

الروايــة اجلديــدة وخصوصــية  »، «م2005مجاليــات املكــان يف النقــد األديب العــريب املعاصــر،   

داللة املكان يف مسر  باكثري السياسـي، لعـادل قاسـم    »، «2009سم احلسني، املكان ألمحد جا

؛ ناقش ْ هذ  الدراساتُ القصةَ عن زوايا خمتلفة: الصـورة والبنـاء القصصـي    «م2004شجاع 

عناصر القصة وشخصياهتا كيوسف، اإلخوة، امرأة العزيز، امللك وغريهم ولكـن  ى تركيزا عل

كـان  ودالالتـ  يف هـذ  القصـة، فيعتـرب هـذا البحـث أول        مل جند كثـا خبصـوص مجاليـات امل   

 دراسة شاملة من نوعها.

 واصطالحا ةاملكان لغ

إن السؤال عن الواقع مرتبط بالسؤال عن الوجود اإلنساين، هذا الوجود الذي حتقق دومـا يف  

ظـّل مكــان حيـث كــان رحـم األّم هــو املكـان الــذي مورسـ  فيــ  احليـاة بشــكل أو آخـر، مّث جــاء        

يكـون آخرهـا   ى املهد، مث البي ، مث الشارع، مثّ املدرسـة، مث املدينـة أو القريـة، مثّ أمكنـة أخـر     
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ن املكان  الذي يأسر اخليال ال ميكن أن يبقي مكانا المباليا خاضـعا ألبعـاد هندسـية    كقرباا، ل

وحسـب، بـل هــو مكـان عــاش فيـ  النــاس لـي  بطريقــة موضـوعية، وإمنــا بكـّل مــا للخيـال مــن         

ــزا أنّــ  امل لــة، يقــال: هــو رفيــع املســتوي      ى . يعــرف املكــان  لغــةا علــ   (76: 1984ســيزا،  )ت حتي

ليــف، وذلــك هــو البيــ  وُلــدنا فيــ ، أي بيــ    واملوضــع، أمــا املكــان اصــطالحا: )هــو املكــان  اآل 

الطفولــة، إنّــ  املكــان  الــذي مارســنا فيــ  أحــالم اليقظــة، وتشــكل فيــ  خيالنــا، فاملكــان يــة يف    

ورة الل تذكرنا أو تبعـث فينـا ذكريـات بيـ  الطفولـة، ومكانيـة األدب العظـيم        األدب هي الص

ِإِذ  َم ر َيمَ  ال ِكتَ ابِ  ِف ي َواذ ك  ر  ﴿. ورد يف القـرآن الكـرمي   (6: 1984باشـالر،  )تدور حول هذا ارور( 
ِلَها َمَكانًا َشر ِقيًّا  .  (16/مرمي) ﴾انَتَبَذت  ِمن  َأه 

أنّـــ  املكـــان ى فهمهـــم للمكـــان، فمنـــهم مـــن نظـــر اليـــ  علـــ   اختلـــف النقـــاد والبـــاحثون يف 

أنّ  فضاء الصفحة، وبعضهم نظـر اليـ  مـن زاويـة املنظـور      ى اجلغرايف، وبعضهم نظر الي  عل

خلط النقـاد بـني املكـان      الثقايف، وبعضهم نظر الي  من زاوية املنظور البالغي، باإلضافة إىل

، بــديالا «احليــز»لــك مرتــاض يقتــر  مصــطلح   ن عبــد املكــل«. 53حلمــداين، د.ت، »والفضــاء 

ى مــن حيــث إنّ الفضــاء يــدلّ علــ  »ملصــطلحي الفضــاء واملكــان ، ومييــز بــني الفضــاء واحليــز،    

اجلغرايف وارـدود فقـط،   ى اخلواء والفراال، وبني احليز واملكان ، من حيث إنّ املكان  يدلّ عل

الثقـل واحلجـم والشـكل، كمـا أنّـ       الـوزن و ى يف حني أنّ احليز أوسع من الفضـاء، الشـتمال  علـ   

. يعَـدّ املكـان    (141: 1998مرتـاض،  )أمشل من املكان  لدخول غري اردود واخلياي يف مدلولـ   

ــا للقصــة، ال ميكــن االســتغناء عنــ ، لتداخلــ  مــع العناصــر القصصــية االخــر        ى،عنصــرا هامّ

ــزمن، فيحتــوي املكــان القصصــي علــ      ــة القصــ ى كالشخصــيات واألحــداا وال ة وأشــيائها أمكن

مجيعا، كما يقدّمها الوصف املنتظم يف سـياق حركـة تشـكل البنـاء القصصـي أو الروائـي، أي       

فالفضاء هو معـادل ملفهـوم املكـان  يف الروايـة، وال     » يف سياق حركة الفعل الذي جيري فيها، 

ك يقصد ب  بالطبع املكان الـذي تشـغل  األحـرف الطباعيـة الـل كتبـْ  هبـا الروايـة، ولكـن ذلـ          

 .(51: ون تاحلمداين، د)« املكان  الذي تصوّر  قصّتها املتخيلة

تتغري صورة املكان وفق زاوية النظر الـل يلـتقط منـها، ويف بيـ  واحـد قـد يقـدّم القـاّص         

القصــص الــل حتصــر   ، وحــىتلقطــات متعــدّدة  تلــف بــاختالف التركيــز علــى زوايــا معينــة   

بعـاداا مكانيـة يف أذهـان األبطـال أنفسـهم، وهـذ        أحدا ها يف مكان واحد، نراها نراها  لـق أ 

، فـإنّ الفضـاء أوسـع وأمشـل مـن      (63: ون تـا حلمـداين، د )األمكنة جيب أن تُؤخـذ بعـني االعتبـار    
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هــو مكــوّن الفضــاء، وهــذا الفضــاء جيمــع مجيــع األمكنــة      املكــان، واملكــان هبــذا املعــىن   معــىن

السرعة، فهي قريبـة مـن الفنـون الزمانيـة،     املتعددة؛ فالرواية  ضع ملقايي  اإليقاع، ودرجة 

ولكنـــها تشـــب  الفنـــون التشـــكيلية يف تشـــكيل  للمكـــان، ذلـــك أنّ القـــار. عنـــدما يبـــدأ بقـــراءة  

املكان  املتخيل الذي أنشأ  الروائي من خالل رحلت  يف املكان،  الرواية، فإنّ  ينتقل مكانيا إىل

 .(174: 1984قاسم، )متخيل  إنّ مكان الرواية لي  املكان الطبيعي، إنّ  مكان

ــاد العـــرب، ســـواء مـــن الناحيـــة الشـــ    عـــرف لية أم كمصـــطلح الفضـــاء اختالفـــا بـــني النقـ

تـاب  كان وذلـك حـني نقـل    كاملضمونية فترجم ترمجات خمتلفة، فهذا غالب هلسا يترمج  بامل

يف « الفضــاء»ان. يســتعمل مصــطلح كــالعربيــة حتــ  عنــوان مجاليــات امل  غاســتون باشــالر إىل

عناصــر غــري مســتمرة، انطالقــا مــن انتشــارها هلــذا  ى موضــوع تــامّ يشــتمل علــكميائيات الســي

ــار   كــجــاءت ت ــتج كل احلــواس يف ســيميائية االهتمــام بالفاعــل    كــون موضــوع الفضــاء، اعتب من

ى ونـــ  إطـــارا يشـــتمل علـــكومســـتهلك للفضـــاء. إنّ اســـتراتيجية الفضـــاء يف الســـرد تتنـــوع يف  

ونـ   كانية وبني كإال مصحوبا جبميع إحدا يات  الزمانية واملأحداا، فاحلدا الروائي ال يقدم 

فاعالا ومؤ را يف أحداا القصة تربط  هبا عالقة جدلية ويتسع مفهوم الفضاء ليشمل البيئـة  

ن الــل تعــيش فيهــا  كلّ األمــاكــالطبيعيــة والصــناعية مبختلــف أمناطهــا ووظائفهــا والشــوارع و  

ــب عليــ  مــن أضــواء أو ظلمــة أو   مــا يشــمل الوقــ  مــن ا كالشخصــيات الروائيــة  ليــوم ومــا يترتّ

 .(125-124: 2010)األمحر، لّ أحوال  واألصوات والروائح كالطق  ب

 املكان والقصة

ميــز البنيويــون بــني املكــان اخلــارجي واملكــان الروائــي، فاملكــان اخلــارجي هــو املكــان اخلــارجي        

عـــ  مباشـــرة بإخضـــاع    املتموضـــع علـــى اخلارطـــة اجلغرافيـــة، وميكـــن للباحـــث أن يتعامـــل م      

املكـان  الـواقعي، املوضـوعي،    »ات عـدة:  للمحدّدات املوضـوعية املتداولـة، وقـد أُطلقـ  علـى تسـمي      

ومرجعيــة هــذا املكــان  تُحــد د باإلســم الــذي حيملــ  ويتميــز بــ ، أمــا املكــان     « الطبيعــي، املرجعــي

. يتمحــور الــنص الروائــي حــول أمــاكن حمــدّدة    (129: 2005مرشــد، )الروائــي فهــو مكــان متخيــل   

وأمــاكن غــري حمــددة؛ أمــا األمــاكن ارــددة فهــي الــل هلــا عنــوان واضــح، مييزهــا عــن غريهــا   

كيـث يتجـ  يف قراءتـ  حنـو     »ويساعد املتلقي على إدراك ذلك املكان الذي يقـع علـى اخلارطـة،    

أمـا املكـان غـري ارــدد     (260: 1995)الفيصـل،  « مـراد الروائـي مـن الرمـوز واإلحيـاءات والـدالالت      

 خرى.يتموضع فوق الفضاء الورقي لتجرّد  من اإلسم ومن التجليات الل متيز  عن األماكن األ
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مثـول املكـان   »، منها احليز أو املظهر اجلغرايف، وهـو  «احليز»هناك تقسيمات أخرى للمكان 

)مرتــاض، « لغابــات والــتاالعيف مظــاهر خمتلفــة وأشــكال متعــددة: اجلبــال، اهلضــاب، الوديــان، ا   

واملظهر اخللفي للحيز كيـث ميكـن متثـل احليـز بواسـطة كـثري مـن األدوات اللغويـة          (123: 1998

غري الداللة التقليدية على املكان  مثل اجلبل، الطريق واملدينة؛ وذلك بالتعبري عنها تعبريا غـري  

. (124: 1998)مرتـاض،  خـل ...  مباشر، مثل قـول القـاصّ يف أيّ كتابـة قصصـية: سـافر وخـرج ود      

 ولكن املعيار هنا للباحث هو معاجلة املوضوع وفقاا للمكان املغلق واملفتو .

 قصة النيب يوسف

إنّ سورة يوسف وقصت  من أمجل القصص يف القرآن، وهي القصـة الوحيـدة الـل اسـتغرق      

ــة مــن القــرآن الكــرمي؛ وهــي الفريــدة الــل جــاءت يف مكــان واحــد ومل          يتكــرّر يف ســورة طويل

مواضع اخرى، ولـو قارنتـها مـع قصـة موسـى أو إبـراهيم أو غريهـا لوجـدت أن تلـك القصـص           

ألّن كـّل مشـهد يعتـرب وحـدة كاملـة مثـل موسـى         ؛حتتمل التوزيع والتقطيع على مشاهد متعـددة 

، ولكن وحدة أحـداا قصـة يوسـف ال جتعـل مـن املمكـن       ...ون والعبد الصا)، وموسى يف مدي

وعياا أن تقطعهـا أو توزعهـا علـى مـرّات عـرض متعـددة، ويف هـذا يتجلـى وجـ  مـن           فنيـاا وموضـ  

: 1989)نوفـل،  وجو  اإلعجاز القرآين، ودقّة وحكمة هذا الكتاب الذي هو من لدن حكـيم خـبري   

النموذج الكامل ملنهج اإلسالم يف األداء  ــ كما جاءت يف هذ  السورةــ . متثل قصة يوسف (10

مـــا متثـــل النمـــوذج الكامـــل هلـــذا املنـــهج يف األداء النفســـي والعقيـــدي    الفـــ  للقصـــة، بقـــدر

والتربوي واحلركـي أيضـا؛ ومـع أن املنـهج القـرآين واحـد يف موضـوع  ويف أدائـ ؛ إال أّن قصـة          

يوســف تبــدو وكأهنــا املعــرض املتخصــص يف عــرض هــذا املنــهج مــن الناحيــة الفنيــة لــألداء        

 .(1951: 1981)قطب، 

عرضا كامالا  ــ  وهي الشخصية الرئيسة يف القصة ــ يوسف تعرض القصة شخصية 

يف كل جمـاالت حياهتـا، بكـل جوانـب هـذ  احليـاة، و بكـل اسـتجابات هـذ  الشخصـية يف هـذ             

اجلوانب وتلك ويف تلك اجملاالت؛ وتعرض أنواع االبتالءات الل تعرضـ  هلـا تلـك الشخصـية     

يعتـــها ويف اجتاهاهتـــا، ابـــتالءات الشـــدة الرئيســـة يف القصـــة، وهـــي ابـــتالءات متنوعـــة يف طب

وابتالءات الرخاء، وابتالءات الفتنة بالشهوة والفتنة بالسلطان، وابتالءات الفتنة باالنفعاالت 

الشخصــيات، وخيــرج العبــد الصــا) مــن هــذ    املواقــف وشــىت واملشــاعر البشــرية جتــا  شــىت 

ربـ  بـذلك الـدعاء     األخـرية متجهـا إىل  االبتالءات والفنت كلها نقيا خالصا متجـردا يف وقفتـ    
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ه  بِ  َثَمن  َبخ   س  َدرَاِه  َم َمع   د وَدة  ﴿. (1952: 1981)قطــب، املنيــب اخلاشــع  فهــذا الشــراء هــو  ﴾َوَش  َرو 

 يف حياة النيب الكرمي؛ والتخلص من جوف البئر.  هناية ارنة األوىل

اعهـا مــرة بعـد مــرة،   ن إنّ لسـورة يوسـف موقعــاا خاصـاا يف النفــوس فلطاملـا اشــتاق  إىل    

ولطاملا تفتّحـ  القلـوب هلـا، واآلذان لنغماهتـا احللـوة، وإّن هلـا نغمـاا علويـاا خاصـاا هبـا، وإنّـك            

فيهـا اإلنسـان يريـد ويقـدّر ومـن فوقـ        ى لتح ّ فيها بيد القدر اإلهلـي حتـرّك احلـوادا، ولتـر    

عواقبــها  بــاألمور إىلعنايــة إهليــة غالبــة تبلــر مــن هــذا اإلنســان مــا تريــد ال مــا يريــد، وتصــل   

. طاملــا هــزّت هــذ  الســورة املشــاعر والعواطــف   (12: 1989)نوفــل، وهناياهتــا املرســومة املقــدرة  

وحرّك  الضـمائر، وهـي جتـول بنـا يف عـامل احليـاة اإلنسـانية كواد هـا ووقائعهـا ومشـاعرها           

 وعواطفها وأفكارها وعقائدها.

ســن القصــص، إنّهــا قطعــة مــن احليــاة  يقــصّ فيهــا قصــة حيــاة اإلنســان أح  إن اهلل تعــاىل

فيهـا أنفسـنا ولكـن    ى بعروقها النابضة ومشاعرها املتأججة ونوازع اخلري والشرّ فيها، إننا نر

مع ذلك يد القدر وحن ّ أ رها فينا ويف أعمالنا؛ إننا نراها  ط يف احلـوادا مصـرينا   ى نر

، ومل تتكـرّر  «7يوسـف، « »للسـائلني لقد كان يف يوسف وإخوت  آيـات  »وتبلر بنا الغايات املقدرة. 

تشبيب امرأة العزيز والنسـوة، بأبـدع النـاس مجـاالا، وهـو يوسـف عليـ         ى السورة الشتماهلا عل

 .(12/368: ج1994)اآللوسي، السالم، ويناسب ذلك عدم التكرار، ملا في  من اإلغضاء والستر 

ني آيـة، ابتـداء مـن    جاءت قصة يوسف يف معرض واحد يف القرآن الكرمي، ويف مثان وتسع

اآلية الواحدة بعد املائة، وهذ  ظاهرة مل تكـن يف قصـة نـيبّ مـن      اآلية الرابعة من السورة إىل

األنبيــاء، حيــث تتعــدّد املعــارض، وتتــوزع املشــاهد يف كــّل قصــة يف أكثــر مــن مائــة موضــع يف        

 اخلطيـب، )الـل عـّد العلمـاء ذكرهـا يف مائـة وعشـرين موضـعا         ى،القرآن الكرمي، كقصة موسـ 

آخرها ويعـا  قضـايا    . فالقصة هي نسيج قصصي حمكم متماسك من أوهلا إىل(396: 1975

يوسف النيب وهذا ما تكهـن أبـو ،   ى اجتماعية، كالضغينة واحلقد والكيد من جانب اإلخوة عل

َس يَ ا أَبَ ِ  ِإن  ي رَأَي     َأَح َد  ﴿ِإذ  قَ اَل ي وس  ف  ألَبِي هِ حينما أخرب  يوسـف برؤيـا :    َعَش َر َكو َكبً ا َوالشَّ م 
يَ   ا َ  يَ   ا ب  نَ   يَّ  قَ   الَ ، َوال َقَم   َر رَأَي     ت  ه م  لِ   ي َس   اِجِدينَ   َ َوتِ   َك فَ َيِكي   د وا لَ   َك َكي    ًدا ِإنَّ  اَل تَ ق ص    ر  ر  َعلَ   ِى ِإخ 
نَساِن َعد وٌّ مُِّبين ﴾  .(5-4/يوسف) الشَّي طَاَن ِلْل ِ

خــري كــثري  ذ  الرؤيــا، وأنّهــا تشــري إىللقــد كشــف يعقــوب البنــ  عــن جانــب مــن تأويــل هــ   

ــ ، والــذي ســيكون فيــ  مبوضــع الســيادة          ــ  إخوت ــ  باملكــان الــذي ال ينال ينتظــر يوســف، وجيعل
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إخوت ، فهذا مما يزيـد   والرئاسة عليهم، وهلذا فإنّ  ينبغي أال يتحدا يوسف هبذ  الرؤيا إىل

سريون من هذ  الرؤيا يف بي   يف حسدهم ل ، وجيعل باملساءة والكيد الذي يكيدون ل ، إنّهم

أنّ يوسف مرشّح من السماء خلري عظيم، أمّا هذا اخلـري  ى النبوّة، ومن ابن النيب شواهد عل

ــ  خــري خمبــوء ســتجيء األيــام بتأويلــ .     فبــدأت  (408: 1975)اخلطيــب، فــال تعــرف حقيقتــ ، إنّ

م استمســك بــالعروة أنّ كــلّ مســلى القصــة برؤيــا يوســف، وانتــه  بتأويلــها؛ وفيهــا الداللــة علــ   

 حيمي  وجييب دعوة الدّاع إذا دعا . يف السرّاء والضّرّاء، فهو سبحان  وتعاىلى الو ق

 يات املكان يف قصة يوسفجتل

انيـة تشـمل األحـداا والوقـائع     كان البيئة اخلارجية هلـذ  القصـة، فالبيئـة امل   ك  عنصر املكيع

 نة صغرية منها: كأمى نعان ومن مث تنقسم علكاملختلفة هلذ  القصة مصر و

ترتبط حبكة األحداا يف هذ  القصة باألمكنة املتعددة فيها، وهناك عالقة متماسكة بني 

يف هـذ  السـورة عـن    « مكـان »املكان  والغرض الدي  املستخرج من هـذ  القصـة؛ وردت كلمـة    

أَن ت م  َش  رٌّ ﴿قَ اَل قـول الـنيب يوســف يف وجـ  إخوتــ ، عنـدما وجــدوا صـواع امللــك يف رحـل أخيــ :       
، فقصــد : أنــتم شــر  م لــة مــن يوســف وأخيــ ؛ إن  (77/يوســف) مََّكانً  ا َواللَّ  ه  َأع لَ  م  ِبَم  ا َتِص  ف وَن﴾

ــي هنــاك       الفضــاء القصصــي يف هــذ  الســورة هــو نقطــة التقــاء الــنص القــرآين بالقــار.، ينمّ

ا وجـاؤوا ومــا  أمكنـة سيشـار اليهـا؛ وهنــاك أفعـال تشـارك أحــداا تنبـ  يف املكـان مثــل انقلبـو        

أهـم األمـاكن الـل وردت يف قصـة الـنيب يوسـف،       ى شاهبها. فيتمّ التركيز يف هـذا البحـث علـ   

 وهي: غيابة اجلب وبي  العزيز واملدينة والسجن ومصر. 

 غيابة اجلب
نــة الضــاغطة، الــل ســلب  احلريــة مــن يوســف    كمــا ورد يف اآليــات التاليــة، مــن األم  كاجلــبّ 

ت  ل   وا ﴿ يف املصــحف الشــريف واختصــ  هبــذ  الســورة املباركــة:   ووردت هــذ  الكلمــة مــرتني   اق  
ًم ا َص اِلِحينَ  ه  أَبِيك م  َوَتك ون  وا ِم ن بَ ع  ِدِه قَ و  ل  َلك م  َوج  ه  ، ي وس َف َأِو اط َرح وه  َأر ًضا َيخ  م  ال قَ اَل قَائِ ل  ِم ن  

ت  ل وا . لقـد  (10-9/يوسـف ) ي وس َف َوأَل ق وه  ِفي َغَيابَِة ال ج ب  يَ ل َتِقط ه  بَ ع ض  السَّيَّارَِة ِإن  ك ن ت م  فَ اِعِليَن﴾ تَ ق 

كان اجلبّ على طريق القوافل الل تبحث عن املاء يف مظانّ ، يف اآلبار، ويف مثـل هـذا اجلـبّ    

تتجلـى   (1976: 1981)قطـب،  الذي ي ل في  املاء ويبقي فترة، ويكـون يف بعـض األحيـان جافّـا.     

شخصية إخوة يوسف من خالل هذ  اراد ات، ويرتكـز علـى حقـدهم وضـغينتهم يف يوسـف؛      

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya9.html
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أمّ واحدة؛ فاإلخوة اتفقوا علـى إلقائـ  يف ظـالم البئـر      نا أنّ يوسف وإخوت  مل يكونوا منويعلّم

؛ وهكــذا حيــدا تفــاقم األزمــة الــل ارتكبــها اإلخــوة وهــم كــانوا بصــدد      «قمــة األزمــة األوىل »

التخلص من ؛ اللهم إال أهنم مل يدركوا بأن  سبحان  وتعاىل أنزل سكينت  علي  وبشّـر  بـإكرام   

فَ َلمَّ ا َذَهب  وا بِ ِه ﴿والنجـاة مـن هـذ  العقبـة الصـعبة بعونـ ، فأهلمـ  إهلامـا قويـا، إذ قـال:           مثوا  
نَ   ا ِإلَي    ِه لَت  َنب مَ    ن َّه م  بِ   َ م رِِهم  َه   َذا َوه    م  اَل  َعل    وه  ِف   ي َغَيابَ   ِ  ال ج    ب  َوَأو َحي   َمع    وا َأن  َيج   ﴾َيش    ع ر ونَ َوَأج 

بقلق وخـوف مـن جهـة وإرادة وشـوق مـن جهـة اخـرى، القلـق          ؛ إنّ البئر هذ  مليئة(15/)يوسف

واخلـوف بسـبب مـا تعامـل إخوتـ  معـ  وإلقائـ  يف اجلـّب، واإلرادة والشـوق بسـبب إحيائـ  عـّز             

 وجلّ الي  يف أن  يتخلص من الظالم ويواجههم يف يوم خيربهم بسوء فعلهم.

عــن ضــمائرهم  حتجــب إخــوة يوســف واألحقــاد الصــغرية يف قلــوهبم تكــرب وتتضــخّم حــىت 

الذي خيرجون بـ  مـن تلـك    « ارلل الشرعي»هول اجلرمية وبشاعتها ونكارهتا؛ مثّ تزين هلم 

اجلرمية؛ مالحظاا يف هذا واقعيتهم يف بيئتهم الدينية، وهم أوالد نيب اهلل يعقوب بن إسحاق 

وانطباعــات هــذ  البيئــة يف تفكريهــم ومشــاعرهم وتقاليــدهم، وحاجتــهم      بــن إبــراهيم  

)قطــب، طريقــة للتحلــل مــن نكارهتــا وبشــاعتها   مــربّر للجرميــة، وإىل إىل ــــ مــن مثــــ فســية الن

1981 :1952-1953). 

ى تتضـح الوظيفــة التفســريية لشخصــية إخــوة يوســف مــن رمزيــة البئــر ومــا يتعلــق بــ ، وأدّ  

 كان والتعبري عن كـوامن الـنف  لإلخـوة، وتُعتـرب    املالظرف املكاين وظيفة جتانسية بني حدود 

 غيابة اجلبّ وصورت  جتسيدا استعاريا لصورة الشخصيات وأمانيهم الداخلية.

 بي  العزيز
يف رؤية باشالر، وميثل اخلارج املكان املنفتح الذي « األمني»ميثل البي  الداخل املكان املنغلق 

بكــلّ مــا حيمــل مــن قــيم االســتقرار    « البيــ »فالــداخل هــو  ى يــوفّر محايــة أقــلّ؛ بعبــارة اخــر   

 اءة؛ بينما اخلارج هو الكون نقيض البي  حيث ال ميكن أن يتشاهبا يف قيمتهما وبالتـاىل واهلن

كالبيــ  كنايـة عـن الـذات وهــو     ليـف، . واملكـان وخباصـة األ  (55: 1984 )باشـالر، يف مجالياهتمـا  

كون حقيقي بكل ما للكلمة من معـىن فبـدون البيـ ، يصـبح االنسـان،       :نسان يف العاملركن اإل

ــا مفتتــ  ــ  البيــ ، حيمــي اإلنســان، وحيتفظــ  عــرب عواصــف الســماء وأهــوال األ      كائن  رضا؛ إن

نــة الضــاغطة، الــل ســلب   كمــا ورد يف اآليــات التاليــة، مــن األم ك، فالبيــ  (38: 2006)هلســا، 

ِس  ِه ﴿احلريــة مــن يوســف وورد مــرة واحــدة يف هــذ  الســورة:   َورَاَوَدت   ه  الَّتِ  ي ه   َو ِف  ي بَ ي ِتَه  ا َع  ن  نَ ف 
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ِل     ا َس  َن َمث    َواَي ِإنَّ  ه  اَل ي  ف  َب    َواَب َوقَالَ     َهي   َ  لَ  َك قَ  اَل َمَع  اَذ اللَّ  ِه ِإنَّ  ه  رَب   ي َأح   ﴾لظَّ  اِلم ونَ َوَغلََّق  ِ  األ 
 .(23/يوسف)

منــتج للــنص وجيعلــها مضــاعفة  إن عمليـة استحضــار الغائــب تفيــد يف حتويــل القــار. إىل 

الي ، ومن ناحيـة  ى  راءس دائما باجتالب دالالت ال حتصفهي من ناحية تثري النص إ ى،اجلدو

ن كـ تفيد يف إجياد قرّاء إجيابيني يشعرون بـأن القـراءة عمـل إبـداعي، وهـو شـعور ال مي      ى اخر

الــنصّ عــن طريــق تفســري إشــارات  حســب   حتقيقــ  إال إذا أحــ  اإلنســان أنــ  يقــدم شــيئا إىل 

و فعالية صادرة من القار. مما يشعر  بأن  طاقة القار. اخليالية والثقافية، وهذا التفسري ه

يف إنتاج ، وحيدا هلـذا ردة فعـل بعيـدة األ ـر يف      كهذا النص املفسر حني أخذ يشار كميتل

إجيـاد   ر البشـري وانفتاحـ ، ويف تـذوق اللغـة ومجالياهتـا... فلـذا فإنـ  ال سـبيل إىل        كتقدم الف

ــة شخصــية       ــ  ال ســبيل إىل مــكقــراءة موضــوعية ألي نــص، وســتظل القــراءة جترب إجيــاد  ا أن

. (85-84: 1998)الغـــذامي، تفســـري واحـــد ألي نـــص، وســـيظل الـــنص يقبـــل تفســـريات خمتلفـــة  

ورة هـذ  أن بيـ  العزيـز يـوحي     كمـن الـدالالت املوجـودة يف اآليـة املـذ     ى انطالقا من هـذا يتجلـ  

يـة والتعـارض   الثنائى مبكان الغربة للنيب يوسف، حيث أن اآلية تعك  البناء املكاين الدالّ علـ 

الـرغم مـن   ى القائم بني فضاء األهل وبي  األبوة ليوسف ومن جانب آخر فضـاء الغربـة؛ وعلـ   

أبي  وعالقة كراهيـة مـن إخوتـ ، فعـل      عالقات  مع االخرين يف بي  والد ، من عالقة حب إىل

واالبـتالءات؛  هذا كل ، ملا دخل بي  العزيز فهو عاش فضاء غريبـا مليئـا بـالكوارا والـدواهي     

لعلّ مكان الغربة هذا يتجذر يف أن يوسف مل يكن في  سيد نفس ، ومل حيقّ ل  أن يساهم مبا 

طاعة من ربّيا  من العزيز ى لدي  ويضحي من أجل ، بل هو تصور نفس  غالما ال شأن ل  سو

 وامرأت ؛ فاآلية هذ  ترسم املشهد القصصي للقار. رنا بالر االهتمام. 

 هذا هو بداية األزمة الثانية يف حياة النيب.، ﴾هِ ه  الَِّتي ه َو ِفي بَ ي ِتَها َعن  نَ ف سِ َورَاَوَدت  ﴿

وامرأة العزيز يف صُرَع الشهوة الل تعمي عن كلّ شيء يف اندفاعها اهلائج الكاسح، فـال  

لـل  حتفل حياءس أنثويا وال كربياءس ذاتيا، كما ال حتفـل مركـزا اجتماعيـا وال فضـيحة عائليـة؛ وا     

تستخدم كل مكر األنثي وكيدها، سواءس يف تربئة نفسها أو محاية من هتوي من جرائر التهمـة  

ــة ال تــ      ــل ألصــقتها هبــا؛ وحتــدد عقوب ــ ؛ أو ردّ كيــد للنســوة مــن  غــرة الضــعف      ؤال دي كيات

. فــإن األداء (1953: 1981)قطــب، الغريــزي الشــهوي الــذي تعرفــ  فــيهن مــن معرفتــها لنفســها   

مل يتخلـل عـن    ـــ  لـألداء الفـ  اإلسـالمي   ى لـذي ينبغـي أن يكـون هـو النمـوذج األعلـ      اــ القرآين 
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وهـو يصـوّر حلظـة التعـّري النفسـي واجلسـدي الكامـل بكـّل          طابع  النظيف مـرة واحـدة، حـىت   

القصــة  »انــدفاعها وحيوانيتــها، لينشــئ ذلــك املســتنقع الكريــ  الــذي يتمــّرال يف وحلــ  كتــاب          

 .(1954: 1981)قطب، كجة الكمال الف  يف األداء يف هذ  اجلاهلية « الطبيعية

َتبَ َقا ال َبابَ ﴿ ، أمـا البـاب فهـو املخـرج الوحيـد      (25/)يوسـف  ﴾َوأَل َفَيا َسي َدَها َلَدى ال َبابِ  ...َواس 

برهـان ربـ  والذ   ى ار ي، حيـث رأ كـ ي يبعد نفس  من هـذا املشـهد ال  كالذي خطر ببال يوسف ل

نـ  وإن اهـتم بـاهلروب حنـو البـاب للـتخلص مـن شـغف         كعقبـا ، ل بالفرار من حادا ال حيمـد  

الباب وليصرف ربّ  السـوء عنـ  والفحشـاء، وأصـبح     ى نهما واجها العزيز لدكامرأة العزيز ول

 يوسف عرضة للتهم املوجهة الي  من قبل امرأة العزيز.

االنسـان مــن دون  انـا اليفـاا آمنـاا يرتـا  بـ       كون مكـ مـر، فـانّ البيـ  مبـا جيـب أن ي     ان األكـ مهمـا  

 ؛ إذ مل يقــم مـــن يعيشــون بـــ ،   كان معـــاكــ خــوف وحــزن، تغـــريت رمزيتــ  وفقـــدت هويتــ   إىل م    

 االنساين او املهام التربوية او مل يهتموا بالتدابري املقتضية يف كل من األحوال واملقامات. كبالسلو

 املدينة

املب  لسـعادت ، شـأهنا يف   املدينة هي مسكن اإلنسان الطبيعي، وهي املكان اإلنساين األفضل 

ذلك شأن كلّ جتمع بشري كالقرية أو البادية يف أول األمر؛ ولقد كان تكوّهنا تلقائيا بطيئا يف 

ى مّث تقنيا حثيثـا يف مراحـل متـأخرة، أوجـدها النـاس لتكـون يف خدمتـهم وعلـ         ،املراحل األوىل

يش وتطمئنــهم مــن العــى مســتواهم، أوجــدوها لتتناســب أذواقهــم ومشــارهبم ولتســاعدهم علــ  

؛ فاملدينة هي بيـ  اجملتمـع، ذات دالالت متنوعـة    (5: 1977)غاييد، العامل املناو. ومن أنفسهم 

 و تلف مواقف الناس اليها حبّا أو كرها، رغبة فيها أو نفورا منها.

خ املدن جند أهنا أخذت تستقطب جهـد اإلنسـان وتفنّنـ     يعندما نلقي نظرة متأملة يف تار

 نياهنا والنازحك سنياد جند بكنة، فال نيها التواصل والطمأنيتحقق فيان كث يح أشدّ افتنان 

. تتشــكل البنيــة الدالليــة  (566: 1439يــدي، وعب )اا منــها يتخــذ موقفــاا عــدائ يهــا مــن يإل

َوة  ِفي ال َمِديَنِة ام َرَأت  ﴿للمدينة يف قصة النيب يوسف هبذ  اآلية:  ت  َراِود  فَ َتاَها َع ن   ال َعزِيزِ َوقَاَل ِنس 
ِسِه َقد  َشَغَفَها ح بًّا ِإنَّا لَنَ َراَها ِفي َضاَلل  م ِبين   ؛ يصوّر هذا املشـهد النسـوة الـاليت    (30/يوسف) ﴾نَ ف 

قمن بتداول اخلرب يف اجتماعهنّ باالزدراء والتأنيب المرأة العزيز خلروجها من حـدود العفـة   

طفــ  حنــو فتاهــا يوســف؛ وا ــاذ هــذا املوقــف مــن  واحليــاء، وعــدم اســتطاعتها يف ضــبط عوا

كوهنا ذا شأن يف مصر؛ فهي املـرأة الثانيـة أو الثالثـة يف     النساء حنو زوجة العزيز يستند إىل
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إهنـا الفضـيحة قـد أخـذت تتحـرك بسـرعة يف       »بلد ، هذا وصمة عـار هلـا ولألسـرة احلاكمـة؛     

وغــدا ســتكون حــديث الــبالد كلّهــا، اجملتمــع، وإهنــا اليــوم حــديث نســاء احلاشــية، ومــا حوهلــا،  

فالبد من تدبري ميسك هـذ  الفضـيحة، أو خيفـف مـن انطالقهـا، وإلّـا أفلـ  الزمـام وسـادت          

 .  (12/126ج :1967)اخلطيب، « العاقبة

 السجن

م من أفراد خرجوا عن املتعارف ب  من اجلماعة، فتمثل عملـهم باجلرميـة والسـلب والنـهب     ك

وا    كـ ان مصريهم السجن. وكعرض احلائط، ف ر للقوانني والضرب هباكوالتن م مـن أفـراد زُجُـّ

م أو ألهنـم خـانوا بالدهـم وعملـوا ملصـلحة      كيف غياهب السجون ألهنم مل يستجيبوا لرغبة حـا 

م من أنـاس سـجنوا   كانوا أبرياء مل تثب  إدانتهم. بل كم من أفراد سُجنوا ظلما فكاألعداء، و

مـا ورد يف اآليـات   ك. فالسـجن  (28 :2003)املعـوش،  التغيري  ارهم ومواقفهم اآليلة إىلكبسبب أف

 :مــا ورد يف قولــ  تعــاىل كنــة الضــاغطة، الــل ســلب  احلريــة مــن يوســف،     كالتاليــة، مــن األم 

َجَن َأو  َعَذاب  أَلِيم ﴾ ِلَك س وًِا ِإالَّ َأن  ي س  ِ  َمن  َأرَاَد بَِ ه  َع ﴿ (25يوسف/) ﴿قَاَل   َما َجَزا ل  َولَِمن  لَ م  يَ ف 
َجَننَّ َولََيك ونًا ِمَن الصَّاِغرِينَ  ال  املختلفـة  كإن اخلروج عن القوانني بأشـ  (32/)يوسف ﴾َما آم ر ه  لَي س 

نـ  يف بعـض   كالسجن واإلنسان مسؤول عن أعمال ، يتحمـل تبعاهتـا إجيابـا وسـلبا، ل     يؤول إىل

سجن، ويف األحوال  ثر مما هو كاجة إىلكمن يأخذ بيد ، هو مبعاجلة أ األحيان كاجة إىل

ــراو  بــني االنتقــام واملعاجلــة، بــني        ك ــها، فــإن مفهــوم الســجن يت ــ  دار إصــال  أو م كل ــا كون ان

 .(33: 2003)املعوش، لتسديد حساب ظامل أو باال  متسلط 

ع ونَِني ِإلَي    ِه﴾ ن  َأَح   بُّ ِإلَ   يَّ ِممَّ   ا يَ   د  َن ﴿َوَدَخ   َل َمَع   ه   ... (33/)يوســـف ﴿قَ   اَل َرب  الس    ج  الس    ج 
ِن أََأر بَ   اب  م تَ َفر ق    وَن َخي     ر ﴾ ... (36يوســـف/) فَ تَ يَ   اِن﴾ ﴿يَ   ا  ...  (39يوســـف/) ﴿يَ   ا َص   اِحَبِي الس    ج 

ِن َأمَّ   ا َأَح   د ك َما فَ َيس    ِقي رَبَّ   ه  َخم    ًرا﴾ ِن ِبض    َ  ...  (41يوســـف/) َص   اِحَبِي الس    ج  ﴿فَ َلبِ   َث ِف   ي الس    ج 
 .(42يوسف/)ِسِنيَن﴾ 

ذنـب ارتكبـ ، أو خطـأ وقـع فيـ ،      ى ن شكالا من أشكال العقاب للمرء، جزاء عليعترب السج

هم إلّـا أنـ  مـن أنـواع الظلـم يف حـقّ       وسوغ  احلكم أو القانون واعترف ب  اجملتمع البشري؛ الل َّ

مــن يســجن عــن موقــف حــرّ خيــالف احلكــم الســائد الظــامل، أو مــا يغــاير املعتقــدات الدينيــة      

ى ثرية تــرد فيهــا الداللــة علــكــرمي مــن آيــات كــلمــة يف القــرآن الكالد مــن وجــود كــلإلنســان. نتأ

 .(29: 2003)املعوش،  احلب  واإليقاف وحجز احلرية لسبب من األسباب معىن
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نِ ﴿ َرَجِني ِمَن الس ج  َسَن ِبي ِإذ  َأخ   .(100يوسف/) ﴾َوَقد  َأح 

« لَيسـجَنَن  »، «يسـجَنَ »تكرّرت كلمة السجن س ّ مرّات يف هذا السورة، واشتق مـن مادهتـا   

 «:لَيسجُنُن  »و

ِ  َم ن  َأرَادَ  َتبَ َقا ال َباَب َوَقدَّت  َقِميَصه  ِمن  د ب ر  َوأَل َفَيا َسي َدَها َلَدى ال َباِب قَاَل   َما َجَزا ِل َك  ﴿َواس  بَِ ه 
َجَن َأو  َع َذاب  أَلِ يم ﴾ ت  ه  ﴿قَالَ    . (25/يوسـف ) س وًِا ِإالَّ َأن  ي س  ت  نَّنِ ي ِفي ِه َوَلَق د  رَاَود  فَ َذِلك نَّ الَّ ِذي ل م 

َجَننَّ َولََيك ونًا ِمَن الصَّاِغرِيَن﴾ َعل  َما آم ر ه  لَي س  تَ ع َصَم َولَِمن  َلم  يَ ف  ِسِه فَاس  ﴿ث مَّ بَ َدا . (32/يوسف) َعن  نَ ف 
ج ن  نَّه  َحتَّ  يَاِت لََيس   .(35/يوسف) ى ِحين ﴾َله م  ِمن  بَ ع ِد َما رََأو ا اْل 

فإننــا ال نفتقــد يف موقـف واحــد مــن مواقــف القصــة مالمــح    إذا تابعنـا شخصــية يوســف   

 -العبــد الصــا)»هــذ  الشخصــية املنبثقــة مــن مقوّماهتــا الذاتيــة البيئيــة الواقعيــة املتمثلــة يف كونــ    

مــع ــــ مــع نشــأت  يف بيــ  النبــوة وتربيتــ  ودينــ ؛ فهــو يف الســجن وظلماتــ      ــــ اإلنســان بكــل شــرعيت  

ــ  ال يغفل عن الدعوة لدين ، يف كياسة وتلطف  ــ السجن وظلمات ! ويف إدراك  ـــ  مـع احلـزم والفصـل   ـ

لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيهـا؛ كمـا أنـ  ال يغفـل عـن حسـن متثيلـ  بشخصـيت  وأدبـ  وسـلوك            

بشـر، فيـ  ضـعف     ـــ  مـع هـذا كلـ     ـــ   ، فهـو (1955: 1981قطـب،  )يدعو الي  يف سجن  لدين  هذا الذي 

البشــر، فهــو يتطلــب اخلــالص مــن ســجن ، مبحاولــة إيصــال خــرب  إىل امللك،لعلــ  يكشــف املــؤامرة   

شاء أن يعلم  أن يقطـع الرجـاء    ــ سبحان ــ الظاملة الل جاءت ب  إىل السجن املظلم، وإن كان اهلل 

والسـجن وان كـان حمـط العـذاب واالغتـراب، يكـون نقطـة انطـالق         «. املصـدر نفسـ   »د  إال من  وحـ 

غراض متعاليـة؛ إذ كـان السـجن ظرفـا ملـن يريـد أن ينمـي        أإىل مآرب متمايزة واهداف متسامية و

 لي .  إلي  مما دعي إحبّ أبذور روح  وعقل ؛ فلهذا يعرب عن  يوسف بأن  

سـف، دعـ  زوجـة العزيـز يوسـف للفحشـاء والسـوء،        انطالقاا من هذا؛ ويف قصة النيب يو 

َب    َواَب َوقَالَ     َهي   َ  لَ َك قَ  اَل َمَع  اَذ اللَّ  ِه إِ ﴿ ِس  ِه َوَغلََّق  ِ  األ  نَّ  ه  رَب   ي َورَاَوَدت  ه  الَّتِ  ي ه   َو ِف  ي بَ ي ِتَه  ا َع ن  نَ ف 
ِل   الظَّاِلم ونَ  َسَن َمث  َواَي ِإنَّه  اَل ي  ف  ؛ فاملكان مليء بالفتنة، واألبـواب مغلّقـة؛ وكـلّ    (23/يوسف) ﴾َأح 

 ـــ  سـبحان  وتعـاىل  ـــ  شيء جـاهز للوقـوع يف ورطـة الشـهوات واملعاصـي، ولكـّن مـن يتوكـل عليـ           

، «معـاذ اهلل »اهلل  سـواء السـبيل، فـردة الفعـل هـو االلتجـاء إىل       فيجعل ل  خمرجا ويهديـ  إىل 

ِ  َم ن  َأرَاَد ﴿وسف بتهمة اخليانة وتنتابنا الدهشة حني نسمع امرأة العزيز ترمي ي قَاَل   َم ا َج َزا
ِل  َك س   وًِا ِإالَّ َأن  ي س   َجَن َأو  َع  َذاب  أَلِ  يم   ، نعــم اهتمــ  زوجــة العزيــز يوســف     (25/يوســف) ﴾بَِ ه 
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ِإن  َكاَن َقِميص ه  ق دَّ ِمن  ق  ب ل  َفَصَدَق   َوه  َو ﴿باخليانة، ولكن العزيز يواج  قول شاهد من أهلها: 
فَ َلمَّ ا رََأى َقِميَص ه  ق  دَّ ِم ن  ، َوِإن  َك اَن َقِميص  ه  ق  دَّ ِم ن  د ب  ر  َفَك َذَب   َوه  َو ِم َن الصَّ اِدِقينَ  ،ِمَن ال َكاِذبِينَ 

 .(28-26/وسف)ي ﴾د ب ر  قَاَل ِإنَّه  ِمن  َكي دِك نَّ ِإنَّ َكي دَك نَّ َعِظيم  

السجن بعد هذ  التهمة املنكرة وكان  حالت  عند دخول  السجن مزجياا  ينتقل يوسف إىل

ــ  ابتعــد عــن بيــ  املكــر واخلديعــة، واحلــزن ألنــ  ســجن ظلمــاا      مــن الفــر  واحلــزن، الفــر  ألنّ

وبسبب السمعة السيئة ملن ال يعلم حقيقة احلال، لكن السجن كان فاحتة خري ل ، وربّ حمنة 

ع ونَِني ِإلَي  ِه َوِإالَّ ﴿؛ (229: 1994عمر باحاذق، )يف ضمنها منحة  ن  َأَح بُّ ِإلَ يَّ ِممَّ ا يَ د  قَاَل َرب  الس ج 
؛ أمــا زوجــة العزيــز نراهــا  (33/وســف)ي ﴾َتص   ِر   َعن   ي َكي   َده نَّ َأص   ب  ِإلَ  ي ِهنَّ َوَأك   ن  ِم  َن ال َج  اِهِلينَ 

أو وضــع  يف الســجن،  يوســف االســتجابة هلواهــا واملطالــب اجلنســية احليوانيــة،    ى تقتــر  علــ 

بأنواع القهر واالحتقار والتهمة؛ وال شك أن معاملتها إيا  تنطلق عـن احلـبّ الواضـح ليوسـف،     

واملمتزج بنار الضغن لرفض  هلـا، فهـذا املوقـف بعيـد كـّل البعـد عـن التعقـل واحلكمـة، وذلـك           

اآليــة بســبب ســيطرة العواطــف الغريزيــة اجلاحمــة عليهــا، ممتثلــة يف أفــزع صــورة ممكنــة؛ ف    

 حكمة يوسف وانبهار  جتا  هذ  املكايد والدسائ  الل واجهت . تشري إىل

ولكن السبب الرئي  هلذا احلزن الذي اعتري يوسف، ربّما كان يف أن  مل يكـن عارفاابـأن   

الســجن خيــتم لــ  بــاخلري وجيعــل اهلل اليســر بعــد العســر؛ إذ اعترفــ  زوجــة العزيــز بــرباءة      

ِس ِه َوِإنَّ ه  َلِم َن الصَّ اِدِقينَ قَاَلِ  ام َرَأت  ﴿ يوسف: ت ه  َعن  نَ ف  َن َحص َحَر ال َح ُّ أَنَا رَاَود  َذلِ َك  ،ال َعزِيِز اْل 
ِدي َكي َد ال َخائِِنينَ   ؛ ومل ينت  اخلـري إىل (52-51/يوسف) ﴾لِيَ ع َلَم أَن ي َلم  َأخ ن ه  بِال َغي ِب َوَأنَّ اللََّه اَل يَ ه 

امللك لتولّي  أمر اخلزائن، وذلـك بعـد أن كلّمـ  ووجـد  صـادقا وأمينـا       هذا احلدّ، بل استدعا  

َم لَ   َدي  َنا َمِك   ين  َأِم   ين  ﴿ ِس   ي فَ َلمَّ   ا َكلََّم   ه  قَ   اَل ِإنَّ   َك ال يَ    و  ِلص    ه  لِنَ ف  َتخ  ت    وِني بِ   ِه َأس   ﴾َوقَ   اَل ال َمِل   ك  ائ  
 ؛ ورفع امللك مكانة يوسف وجعل  املسؤول األول يف مصر.(54/يوسف)

جتربة يوسف يف السجن تعك  بعدا إنسانيا يتصل بالظلم من جانبني: ظلم وقع عليـ    إنّ

اسـتطاع ردّ  بقدراتـ  الذاتيـة، وظلـم جرّبـ  داخـل        وأدخل السجن ب ، من غـري وجـ  حـق، ومـا    

بنـاء   ؛اهلل سبحان  وتعاىلى السجن تعذيبا وقهرا، واستطاع االنتصار علي  بصمود  وتوكل  عل

واج  إخوت  يف الوحـدة األخـرية مـن القصـة وهـم عرفـو ، خجلـني مبـا فعلـو ،          هذا، نرا  يى عل

نَ   ا ِإنَّ   ه  َم   ن  يَ تَّ   ِ  َوَيص    ِبر  فَ   ِ نَّ اللَّ   َه اَل ي ِض   ي   أَ ﴿ ج    َر قَ   اَل أَنَ   ا ي وس    ف  َوَه   َذا َأِخ   ي قَ   د  َم   نَّ اللَّ   ه  َعَلي  
ِس  ِنينَ  ــ  أو ال يــزعجهم فيمــا      (90/يوســف) ﴾ال م ح  ــا يســبّب إيــالم مشــاعر إخوت ؛ أراد يوســف ألّ
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الشــدائد والــدواهي، وأنّ ى عــاملو  مــن ســوء الفعــل، فقــام باحلــديث عــن التقــوي والصــرب علــ   

 العاقبة للمتقني وارسنني.

َن فَ تَ َياِن قَ اَل َأَح د ه َما ِإن  ي َأرَانِ ي َأع ِص ر  َخم  ًرا َوقَ ﴿ ِم ل  َوَدَخَل َمَعه  الس ج  َخ ر  ِإن  ي َأرَانِ ي َأح  اَل اْل 
ِسِنينَ  َنا بَِت  ِويِلِه ِإنَّا نَ َراَ  ِمَن ال م ح  ر  ِمن ه  نَ ب م   ًزا تَ  ك ل  الطَّي   َق رَأ ِسي خ ب    .(36/يوسف) ﴾فَ و 

هنا موظف توظيفـا أيـديولوجيا؛ كيـث يتحـّول فضـاء السـجن مـن جمـرد         « السجن»إن    

ما فات والضجر ملـا حصـل دون   ى أو  والتمزق النفسي واحلزن علفضاء للحسرة والزفرة والت

ــة والــال اســتقرار، إىل       فضــاء للكفــا    ارتكــاب اجلرميــة والتعــبري عــن مشــاعر احلــزن والغرب

طاعتـ  عـّز وجـّل، ويتحقـق ذلـك عـرب عالقاتـ  باملسـجونني االخـرين املتشـاهبني           ى واملثابرة علـ 

هذا، التجأ السجناء الي  يتكلمون معـ   ى بناء عل الذين حياولون خلق جوّ من التواصل بينهم،

ويعـــربون عـــن مشـــاعرهم وأحاسيســـهم؛ منـــهم هـــذان الفتيـــان اللـــذان حكيـــا عـــن رؤيامهـــا،   

مطــالبَني منــ  تأويلــها؛ ويــنجم هــذا كلــ  عــن أهنمــا وجــدا  مــن ارســنني، فنــرا  قبــل أن يــردّ   

ِن أََأر بَ اب  م تَ َفر ق  وَن َخي   ر  َأِم يَ ا َص احِ ﴿عليهما بتأويل رؤيامها، يقوم هبدامها، إذ يقـول:   َبِي الس  ج 
نِ ﴿. (39/يوسف) ﴾اللَّه  ال َواِحد  ال َقهَّار   َرَجِني ِمَن الس ج  َسَن ِبي ِإذ  َأخ   .(100/يوسف) ﴾َوَقد  َأح 

فالسجن هو ميثل معترك احلياة، هبمومها وإجيابياهتا، وعالقة يوسف ب  عالقـة التنـافر   

 للموقف من احلياة واالختبار والفشل  والنجا . والتجاذب؛ تبعا

إن الصــورة املكانيــة يعــرض واقعيــة اللغــة والشخصــية والقضــية، دون مغــاالة أو مبالغــة أو   

الـــذي حيتويهمـــا، بينـــهما عالقـــة  ى إ ـــارة؛ فالشخصـــية والقضـــية والوعـــاء اللغـــوي التصـــوير  

حلركــة الدراميــة؛ ومــن  تضــامنية قياســية توضــح أمهيــة التنــاول والعــرض ومنســبة اللفــظ وا    

مل يهمــل « ســبحان  وتعــاىل»ظــاهر اللفــظ، أن القــاصّ ى معــامل التــأ ري واإلقنــاع واالعتمــاد علــ 

العناصر اللغوية ذات املدلول االجتماعي املتعارف علي  واجلمل ذات اخلصوصية االجتماعية؛ 

َن  َوَدَخ لَ ﴿ة، داخـل العمـل القصصـي:    والل جتعل القار. قريبا مـن بنـاء الشخصـي    َمَع ه  الس  ج 
َنا بَِت  ِويِلهِ  ...فَ تَ َيانِ  فكـالم  ؛ ﴾قَاَل اَل يَ  تِيك َما طََعام  ت  ر َزقَانِِه ِإالَّ نَ بَّ  ت ك َما بَِت  ِويِلِه قَ ب َل َأن  يَ  تَِيك َم ا ...،نَ ب م  

السـجناء، واالسـتدالل   ى الطعام املعروض على علم  بالغيب وهو اطالع  على يوسف الدال عل

بأنّ رب  علّم  ما يدّعي ، فهذا جعل السجناء حيتارون يف أمر ، حيث مل يسبَق هلم مثل هـذا،  

مث تأويل الرؤيا بدقة كاملة، فهذ  العناصـر اللغويـة جعلـْ  شخصـية يوسـف وأقوالـ  الصـادقة        

القــار.، كيــث جيعــل املتلقــي  هلــذ  الصــورة متنعمــا يف هــذ  العناصــر، فيــدرك       قريبــة إىل
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َوتِ  ِه ﴿املكنونــة يف أجزائهــا شــرط أن يكــون مــن الســائلني:   اجلماليــات  َلَق  د  َك  اَن ِف  ي ي وس   َف َوِإخ 
 .﴾آيَات  لِلسَّائِِلينَ 

هناك دور فعال للمكان يف إ بات هوية الشخصية القصصية يف هـذ  السـورة، مـن يوسـف     

يط وآخرين؛ هذا وأّن الشخصـية القصصـية الرئيسـة تتجلـي ذات صـفات  ابتـة، تـؤ ر يف ارـ        

املكاين وال تتأ ر ب  أبدا، أو تقبل تأ را طفيفا ال يعت  ب  وال داللة هامة ل ، كما رأينـا سـيدنا   

ــك    »يوســف قــال:  ، فمــع تــأ ر الــنيب بالســجن  «وقــال للــذي ظــنّ أنــ  نــاج  منــ  اذكــرْين عنــد ربّ

ــ  واســتعان مــن ذلــك الســجني الــذي خــرج إىل        امللــك، فبقــي يف   وغرابتــ  لــ ، فنســي ذكــر رّب

 غفر ل  وعفا عن  فيما فعل.   جن عقوبة هلذا، ولكن  سبحان  وتعاىلالس

 مصر

  كــان والعكــامل كان مجيــل ونقــل جتربتــ  يــثري يف الــذهن مباشــرة هنــاءة ذلــ  كــإن معايشــة م

انــا كان مــا جتعــل مــن هــذا األخــري م  كــصــحيح، فسلســلة اإلحباطــات الــل يعانيهــا املــرء يف م  

)كحلـوش،  ان سـليب إن صـحّ التعـبري    كان إجيايب ومكام مذا جند أنفسنا دائما أمكعدوانيا، وه

َِ اللَّ  ه  ﴿ ،(21يوســف/)  ﴾اش   تَ َراه  ِم  ن  ِمص   رَ  َوقَ  اَل الَّ  ِذي﴿. (26-27: 2008 َوقَ  اَل اد خ ل   وا ِمص   َر ِإن  َش  ا
 .(99يوسف/) ﴾آِمِنينَ 

وردت كلمة مصـر يف الـنص القصصـي القـرآين غـري هـذ  السـورة مـرتني يف سـورة يـون            

؛ ويظهر هذا املكان  يف قصة النيب يوسـف هبـذ  اآليـة:    51اآلية زخرف الة ر، ويف سو87اآلية 

َفَعنَ ا َأو  نَ تَِّخ َذه  َولَ ًدا وََك ﴿ رِِم ي َمث   َواه  َعَس ى َأن  يَ ن   َرأَتِ ِه َأك  َذِلَك َمكَّنَّ ا َوقَاَل الَّ ِذي اش  تَ َراه  ِم ن  ِمص  َر اِلم 
ِِ َولِن    َر  ثَ    َر النَّ   اِس اَل لِي وس    َف ِف   ي األ  ََحاِدي   ِث َواللَّ   ه  َغالِ   ب  َعلَ   ى َأم    رِِه َوَلِك   نَّ َأك  َعل َم   ه  ِم   ن  تَ  ِوي   ِل األ 

فَ َلمَّ ا َدَخل  وا َعلَ ى ي وس  َف آَوى ِإلَي  ِه أَبَ َوي  ِه َوقَ اَل اد خ ل  وا ﴿ويف موضع آخر:  (؛21/يوسف) ﴾يَ ع َلم ونَ 
َِ اللَّه  آِمِنينَ  َر ِإن  َشا    .(99/يوسف) ﴾ِمص 

ألنّـ   »البلـد املعـروف يف عصـرنا،     يف هذ  اآلية الشريفة تشري إىل« مصر»ال شك أنّ كلمة 

لو كان  مصر املشار اليها يف اآليات املتعددة من سورة يوسـف هـي غـري مصـر الـل نعرفهـا،       

ى ال خيتلــف األمــر علــ أو يبينــها رســول  حــىت ،لكــان مــن الــالزم أن يبينــها اهلل تبــارك وتعــاىل

؛  ففي مصر تبني صدق رؤيا (107دون تا: بدوي الب ، )« ىخرأالسامعني لو كان  هناك مصر 

العــرش وخــرّوا لــ   ى الــنيب يوســف بســجود إخوتــ ، وكــان عــددهم أحــد عشــر، ورفــع أبويــ  علــ   
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يَ اَي ِم ن  قَ ب  ل  قَ د  َجَعَلَه ﴿سجّدا، ومها الشم  والقمر:   َ ا رَب  ي َحقًّ ا َوقَ د  َوقَاَل يَا أََبِ  َهَذا تَ  ِوي ل  ر 
ََ الشَّ ي طَان  بَ ي نِ ي َوبَ  ي   ِو ِمن  بَ ع ِد َأن  نَ  َز َِ ِبك م  ِمَن ال َبد  ِن َوَجا َرَجِني ِمَن الس ج  َسَن ِبي ِإذ  َأخ  َن ِإخ  َوِتي َأح 

ِ  ِإنَّه  ه َو ال َعِليم  ال َحِكيم    .  (100/يوسف) ﴾ِإنَّ رَب ي َلِطيف  ِلَما َيَشا

تـوحي بنهايـة    عن الثانية اختالفـا تامّـا؛ حيـث أن األوىل    ية كلمة مصر األوىل تلف مجال

يف حياة النيب يوسف وهي التخلص من غيابة اجلـبّ وظـالم البئـر الناشـئ عـن       األزمة األوىل

شقاوة اإلخوة؛ فيقترن التخلص من تلك األزمـة باشـتراء العزيـز إيـا ، وهـو توسّـم فيـ  اخلـري         

أن ينفعهم  أو يتخـذو   ى امرأت  بإكرام مثوا  وم لت ، عسى هذا وصّى واخلصال الطيبة، فعل

مكـان الغربـة؛ هـذا     إىل ولدا، هذا وإن االبتالء مبـراودة امـرأة العزيـز إيـا  حـوّل مصـر األوىل      

حيث اجتبا  وآتا  من امللك وعلّم  من تأويل  الثانية توحي بتحقق وعد اهلل تعاىل« مصر»وأما 

آل يعقـوب؛ ميكـن القـول بـأن الفضـاء القصصـي املوجـود يف        ى عليـ  وعلـ   األحاديث وأمتّ نعمتـ  

هذا القسم إجيايب للغاية؛ حيث أن  جلّ وعال، صدّق قول  بأن  ال خيلف امليعاد؛ فجعل مصـر  

بلدة آمنة للنيب وأبوي  وإخوت  بعد ما احتمل يوسف، عظيم االبـتالءات وفـاز برضـا  سـبحان      

 فة.مكان األل فتحول  إىل ؛وتعاىل

املقابلة بني الواقع املادّي بأماكنـ  والواقـع    إىل ــ والثانية مصر األوىلــ تشري كلتا الكلمتني 

الوجداين بأحالمـ  وتطلعاتـ ، وتلـك حالـة مكانيـة ظرفيـة، تشـيح يف مجيـع أمـاكن اجملموعـة،           

 جنب. فظرفية املكان  وتتابعها يف حالة وجدانية مباشرة، تسري جنبا إىل

َلَق   د  َك   اَن ِف   ي ﴿ات القصصـــية هلـــذ  الســـورة تأكيـــد لصـــحة أنبـــاء الغيـــب: وختامـــا للوحـــد
ِص يلَ  ِديَ  الَِّذي بَ ي َن َيَدي ِه َوتَ ف  تَ َرى َوَلِكن  َتص  َل َباِب َما َكاَن َحِديثًا ي  ف  َرة  أِل وِلي األ  ِ    َقَصِصِهم  ِعب   ك  ل  َش ي 

ِمن ونَ  م  ي  ؤ  َمًة ِلَقو  الـبالء،  ى للصـرب علـ   فاحلديث عن النموذج العـاىل  ؛(111/يوسـف ) ﴾َوه ًدى َورَح 

النيب يوسف الذي كان  حيات  سلسلة مترابطة مـن ارنـة، حمنتـ  يف مصـر ومـع امـرأة        وهو

عـز وجـلّ    السجن ومـرارة التهمـة والتعـذيب؛ ولكـن املـوىل      العزيز وكيدها العظيم؛ ومن مثّ إىل

 األلباب. بعث  للنبوة وجعل حيات  عربة ألوىل

 األرض

تفيــد األرض يف هــذ  القصــة دالالت خمتلفــة، فهــي مــرة تــوحي داللــة عدوانيــة فيهــا اخلــروق     

ه  أَبِيك م  ﴿ :ما قال تعاىلكللعادة  ل  َلك م  َوج  أخ طـر   ى ، فـال يرضـ  (9يوسـف/ ) ﴾اط َرح وه  َأر ًضا َيخ 
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ن إخـــوة يوســـف ملّـــا توجســـوا خيفـــة مـــن أخـــيهم كـــأخيـــ  يف أرض بعيـــدة السترضـــاء أبيـــ ، ول

فاختاروا أرضا للمساس بأخيهم وللـتخلص مـا نّـو  التمييـز بينـ  وبينـهم مـن جانـب أبـيهم،          

ان كـ نـة الضـاغطة وفيهـا دالالت سـلبية وفـيهم الفصـل عـن األسـرة وامل        كفاألرض هنـا مـن األم  

ينـا  كانـا م كون مكـ ي يكـ ان البغيض، لكنّ سرعان ما حتوّل  داللة هذا املكاحلميمي املألوف، ول

ِِ ﴿، حيــث قــال: لــ  مبشــيئة اهلل َر  ، فــاألرض نفــ  (56يوســف/) ﴾وََك  َذِلَك َمكَّنَّ  ا لِي وس   َف ِف  ي األ 

ن داللتـها اختلفـ  متامـا وأصـبح يوسـف مضـربا هلـذا املثـل الـذي يقـول:           كـ املفردة السـابقة ول 

ني، إذا الداللة املوجودة لألرض هنا، هي العظمة والفخر ليوسف، واملشرف كان باملكشرف امل

رميا ل  وعرفانا بفضل  واستمالة ل  بسبب التهم املوجهـة اليـ  بيـد أنـ      كاألرض ت خزائنى عل

ِِ ﴿لّ منها:  كبريء من  َر  َعل نِ ي َعلَ ى َخ َزاِئِن األ   ك، ويف جانـب آخـر، هنـا   (55يوسـف/ ) ﴾قَ اَل اج 

إخــوة يوســف، وهــم نســوا مــا فعلــوا يف يوســف، جــاؤوا ألخــذ حصــتهم مــن الشــعري أو القمــح،      

 كيواجهـون يوسـف و ال يعرفونــ ، وعنـدما يوجّـ  الـيهم يوســف هتمـة سـرقة صـواع امللــ        نـهم  كول

ِِ ﴿ فهم: َر  ِسَد ِفي األ  َنا لِن  ف  ت م  َما ِجم   مخمصـة  ك، فـاألرض هنـا   (73يوسـف/ ) ﴾قَال وا تَاللَِّه َلَقد  َعِلم 

َِ فَ لَ   ن  أَب     َرَ  ا﴿يـــف خيرجـــون منـــها، فيقـــول أحـــدهم: كال مفـــرّ منـــها وهـــم ال يعلمـــون  َر   ﴾أل 
ان حيقق الشعور بعـدم احلمايـة والالألفـة والـالدفء، ونـوع مـن       ك، فاألرض هنا م(80يوسف/)

 العدوانية واخلوف من حادا ال حيمد عقبا .

 املكان ى من األفعال الدالة عل

ه  لِنَ ف ِسي﴿: ائتوين ب  ِلص  َتخ  ت وِني ِبِه َأس  ى حيتوي عل، إنّ هذا الفعل (54/يوسف) ﴾َوقَاَل ال َمِلك  ائ  

نوعية التعامل مع هذا احلادا الذي حصل ليوسف؛ بدءاا باالهتام وعقوبة السجن خالل 

رفض يوسف ى  أر امرأة العزيز ونسوة املدينة من ، ردّا عل سنوات ونشوء حالة حتول ْ إىل

 لسان امللكى عل« ــائتوين ب  »النيب ميوهلن احليوانية؛ وقام  الصورة الناجتة عن هذا الفعل 

ى بتقدمي املعامل املكانية جمتمعة كبي  العزيز والسجن وبينهما من تعذيب وعقاب، تدلّ عل

حتقق  جند يوسف السجني الذي طال علي  السجن ال يستعجل اخلروج حىت»عمق املأساة؛ 

من الوشايات  ــ األشهادى علــ قضيت ، ويتبني احلقّ واضحا يف موقف ، وتعلن براءت  

 الظالم، لقد ربّا  ربّ  وأدّب  ولقد سكب  هذ  التربية وهذا األدب يف والدسائ  والغمز يف

 . (432-431: 1998قطب، )« قلب  السكينة والثقة والطمأنينة، فلم يعد معجالا وعجوالا

وج  اإلمجـال فـإّن القصـة غنيـة بالعناصـر الفنيـة، غنيـة كـذلك بالعنصـر اإلنسـاين،           ى عل
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ى األداء تـــربز هـــذ  العناصـــر إبـــرازا قويـــا، فضـــالا علـــ  حافلـــة باالنفعـــال واحلركـــة، وطريقـــة  

خصائص التعبري القرآنية املوحية املؤ رة، ذات اإليقاع املوسيقي املناسب لكلّ جوّ من األجواء 

؛ إذن إنّ املكـان  يف هـذ  السـورة ال تتبعثـر عناصـر       (386 :1998قطـب،  )الل يصوّرها السياق 

القة وطيـدة متماسـكة بـني األمكنـة املختلفـة وجتعلـها       ضمن البنية التركيبية للقصة، فهناك ع

الغايـة املرجـوّة الـل شـاء      كرابط للتمـازج بـني الشخصـيات واألحـداا املوجـودة، للوصـول إىل      

اهلل عزّ وجلّ وهي العربة للناس؛ من جانب آخر أسهم ْ تقنية تغيري األمكنة يف تطور القصة 

إقنـــاع القـــار. ى قصصـــي قوّتـــ  القـــادرة علـــ وأ ّـــرتْ يف جممـــوع العناصـــر، وجعلـــ ْ للســـرد ال 

 مبصداقية ما جيري يف القصة.

 

 ائجالنت

 لي  هذا البحث:إمن أهم النتائج الل توصّل 

يلعب املكان دوراا هامّاا وبارزاا يف تكوين حياة البشـر وهويتـ ، فهنـاك عالقـة متماسـكة       .1 

هنـاك  نائيـة غــري   ى اخـر بـني اإلنسـان وشخصـيت  واملكـان وهــو املنطلـق لكـل تصـرف وبعبــارة        

ن رؤية األحداا وعالقـات الشـخوص   كما ال ميكمنفصلة بني إحساس الذات الفردية واملكان، 

 كمّل لعنصر الزمان ويعد عنصرا هامّـا وبنّـاء للتماسـ   كان وهو املكيف القصة إال عرب حمور امل

 النصي والبنية القصصية.

مــن املكائـد الــل  ى أنــواع شـتّ ى علـ  إنّ قصـة الـنيب يوســف تصـوّر يف كــثري مـن أجزائهــا     .2

جاهبــ  يوســف يف املراحــل املختلفــة مــن حياتــ ، متمثلــة يف أمكنــة متنوعــة، كبيــ  أبيــ  الــنيب   

هــذا مــن ى يعقــوب، حيــث واجــ  احلســد والضــغن مــن جانــب إخوتــ  ملّــا كــان صــغرياا وقــ  علــ  

ــة؛ فــإن هــذ  التجليــات املكانيــة تعــرب عــن جتســيد فكــرة االخــتالف والتبــا          ين املكــاين األمكن

 واالجتماعي واالنساين للشخصيات احلاضرة يف قصة النيب يوسف.

تصـــوير اجملـــال املكـــاين ألفعـــال  ى شـــكل  الوحـــدات املكانيـــة حقـــالا دالليـــا عملـــ  علـــ  .3 

الشخصــيات القصصــية؛ فتتــداخل املعطيــات املكانيــة يف بــؤس الواقــع اإلنســاين للشخصــيات      

مل يتحمّلــوا وجــود األخ الصــغري، فقــاموا بإيذائــ  احلاضــرة يف القصــة، كــإخوة يوســف، الــذين 

طرح  يف البئر، سعياا للتخلص من حبّ أبي  لـ ، أو يف صـورة زوجـة     ونقل  من بي  النبوّة إىل

العزيز ملّا اهتم يوسف باخليانة، وأوغر صدر زوجت  بالضغينة من ، فقام بتشوي  نعة النيب 
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االنتقـام منـ ، بيـد أهنـا مل تعـرف أن السـجن مـن        السـجن، هبـدف    ونقل  مـن بيـ  العزيـز إىل   

ليوســف،  نــة الضــاغطة ومبــدأ للحيــاة الســعيدة الطيبــة الــل قــدّر اهلل ســبحان  وتعــاىل     كاألم

وجزاءس لتلبية ربّ  يف االبتعـاد عـن وسـاوس الشـيطان وشـرور الـنف  األمّـارة بالسـوء؛ فللمكـان          

بي  العزيز والسجن واملدينـة  كى االخرنة كما نالحظ يف األمكدور بارز يف بناء قصة يوسف، 

ــ   كوغيابــة اجلــبّ دالالت بالغــة األمهيــة حيــث يقــوم األشــخاص بــدورهم يف هــذ  األم       ــة وفي ن

حول  الشخصيات  احلضيض؛ وهو البطل الذي تتمحور حيدا التعاي حنو اهلل والتقهقر إىل

انيــة يف هــذ  كة املأن البنيــ واألحــداا والصــورة، وينشــئ جتربــة إنســانية متكاملــة إضــافة إىل  

 القصة جتري يف إطار األغراض الدينية.

نسـان مـن دون خـوف وحـزن،     ليفاا آمناا يرتا  ب  اإلأإنّ البي  مبا جيب أن يكون مكاناا . 4

نساين مكان معاك ؛ إذ مل يقم من يعيشون ب ، بالسلوك اإل تغريت رمزيت  وفقدت هويت  إىل

 حوال واملقامات.ل من األكابري املقتضية يف و مل يهتموا بالتدأو املهام التربوية أ

مـآرب متمـايزة    والسجن وان كـان حمـط العـذاب واالغتـراب، يكـون نقطـة انطـالق إىل       . 5

واهــداف متســامية واغــراض متعاليــة؛ إذ كــان الســجن ظرفــا ملــن يريــد أن ينمــي بــذور روحــ     

 حبّ الي  مما دعي الي .أوعقل ؛ فلهذا يعرب عن  يوسف بأن  
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