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ِ ِ
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 سيد محمد حسن موسوي فخر. د/ عبدالواحد بامري. د/  محمدحسن أمرائي.د
ثم یحلل موقع هذا العنصر وأقسامه املختلفة للكشف عن طبیعته الفنية والبنيوية
ّ  وأخيرًا وصلنا إلى.الخاصة في القصة
أن النبي یوسف (ع) تلك الشخصیة الرئیسیة التي مع
 لم یتوان عن دوره القیادي،ما مني به من الصراعات واملحن الفادحة في مسيرته اإللهیة
للدعوة اإللهیة وإنقاذ العباد؛ بل وقف في وجه الحسد ودوافعه ودعا لتحرير اإلنسان من
ّ .نوازعه الذاتية الضيقة
إن هذه القصة القرآنية اشتملت على عنصر الصراع بأنواعه
املختلفة الداخلية والخارجیة والطبیعیة ومتفرعاتها كما احتوت على الكثير من املشاهد
ّ التصويرية؛ بحيث تجعل
 وهي ذات بنیة.املتلقي يرى فعال ما حدث وكأنه ماثل أمام ناظريه
ّ متماسكة ومتالحمة في الغالب
.األعم
َّ
َّ
، الحوار،) سورة یوسف (ع، القصة القرآنية،البنیویة
األسلوبیة؛
:الكلمات املفتاحية
.الصراع
Abstract:
The story of the Prophet Yusuf (p) is replete with rooted conflicts. It
begins with the struggle from the first moment with these vision: "He said:
Oh my little boy Don't say your vision to your brothers, so that they can use
a dangerous plan against you, No doubt, the Satan is an open enemy to man
(Joseph: 5)" And it lasts until the last moments that his dream is interpreted,
So, he is in permanent conflict with the characters of the story individually
or collectively, although Youssef is the most present in his scenes Whereas,
these various conflicts occupied a wide area of the course of anecdotal
events. From this standpoint, this article deals with the emergence of the
conflict and its different sections in the artistic story of Youssef (p) by taking
a descriptive-analytical position that deals with the linguistic components of
the text and tracks its impact on the reader, given that the text is interesting,
exciting and purposeful (depending on the structural approach) and attempts
to start By studying the idea of the main story, its characters, and its
dialogues, then it analyzes the location of this element and its various
sections to reveal its own technical and structural nature in the story.
Finally, we concluded that the Prophet Joseph (PBUH) is the main
character with the grave struggles and tribulations he endured in his divine
career, and he did not hesitate to lead in his leading role in divine calling
and saving slaves; Rather, he stood in the face of envy and his motives, and
called for the liberation of man from his narrow self-imperatives we reached
that This Qur'anic story included the element of conflict in its various
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internal, external, and natural types and its ramifications, and it also
contained many graphic scenes, so that the recipient could actually see what
happened as if it appeared before his eyes. This story has a coherent and
often coherent structure.
Key words Stylistics; Structuralism, the Qur’anic story, Surah Yusuf
(p) Dialogue, the struggle.

 .1إشكالية البحث:
تعتبر قصة يوسف (ع) من ّ
أهم القصص القرآنیة .هناك خصائص بنیویة متجذرة
لهذه القصة القرآنیة الشهيرة التي ال تزال بحاجة ماسة إلی البحث والسیما الصراعات
اإلنسانیة والطبیعیة املوجودة فیها؛ إذ ّ
إن إلقاء الضوء علی جوانبها الكامنة ومستویاتها
ً
ّ
ً
الداخلیة والخارجیة وطبيعتها الفنية والبنيوية یتطلب مجاال ضخما للبحث وواقع الحال
ً
أن الدراسات التي أجریت عن هذه السورة املباركة لم تلتفت إلیها جذریا من وجهة نظر
السلوكیات الصراعیة وكیفیة معالجة هذه السلوكیات اإلنسانیة الفردیة والجمعیة
املتعددة والتآزمات التي جرت بواسطتها الحياة املتحركة واملتأزمة والدائرة في حلبة
الصراعات املتباينة فی السورة .إذن فحاولنا بداية في هذه الدراسة أن نزيل الستار عن
الشخصیات املتعددة األطراف في السورة وكذلک الحوارات التي جرت بینها بصورة مباشرة
ً
ً
وجها لوجه أو غير مباشرة ،حيث قد مهدت تلك الحوارات املختلفة سبال لوقوع هذه
السلوكیات الصراعية فیما بين الشخصيات ،ثم عالجنا عنصر الصراع في السورة
بأقسامه املختلفة وعناصره املكونة.
من خالل ما ّ
تقدم ،یحاول البحث الحالي اإلجابة علی األسئلة التالية:
 هل تمتلك قصة یوسف (ع) عنصر الصراع؟ ما هي أقسام الصراع في قصة یوسف (ع) القرآنیة ؟ماهي املكونات الرئیسیة للصراعات املوجودة في قصة یوسف (ع) وأسباب نشوئها؟ هل هناك ترابط وتماسك بين الصراعات الداخلیة والخارجیة والطبیعیة في هذهالقصة النبویة؟
وأما الفرضیات التي بني علیها هذا املقال فهي:
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 كما كانت القصص األدبیة الفنیة قد بنیت علی العناصر الداخلیة ففی القرآنالكریم كذلك وال سیما منهّ ،
تتكون قصة یوسف (ع) من العناصر الداخلیة والسیما
الصراع.
 یمكن تقسیم الصراعات املختلفة في القصة إلی .1 :الصراعات العامة ومتفرعاتهاالناتجة عنها  .2الصراعات الخاصة التي یتجلی في الصراع الداخلي النفس ي لیوسف (ع)
ویعقوب (ع) كلیهما .3 .الصراع بين اإلنسان والطبیعة.
 جاءت قصة یوسف (ع) في السورة عبر مجموعة من املشاهد التي ترتبط فیمابینهما ترابطا عضویا.
ّ .2
مكونات اإلطارالنظري للبحث:
ّ
مكية وآياتها إحدى عشرة ومائة ّ
إن «سورة يوسف ّ
مكية وقال املعدل عن ابن
عباس غير أربع آيات نزلن باملدينة ثالث من أولها والرابعة« :لقد كان في يوسف و إخوته
آيات للسائلين» .عدد آيها مائة وإحدى عشرة آية باإلجماع» 1والسورة « ّ
مكية بجملتها ،على
خالف ما ورد في املصحف األميري من أن اآليات ( )7 ،3 ،2 ،1منها ّ
مدنية 2
«هذه السورة ّ
مكية ،نزلت بعد سورة هود ،في تلك الفترة الحرجة بين عام الحزن
بموت أبي طالب وخديجة سندي رسول هللا (ص) وبين بيعة العقبة األولىّ ،
ثم الثانية التي
ّ
اإلسالمية فرجا ومخرجا
جعل هللا فیهما لرسول هللا (ص) وللعصبة املسلمة معه وللدعوة
بالهجرة إلى املدينة».3
ُس ِّميت بسورة يوسف (ع)؛ «ألنها ذكرت قصة نبي هللا يوسف (ع) كاملة دون غيرها
من سور القرآن الكريم ولم يرد في سور القرآن الكريم تفصيل قصة من القصص
باستقصائها من أولها إلى آخرها غير قصته (ع) ،وقد خصت السورة بها من غير شركة ما
من غيرها».4
قد أفردت سورة يوسف (ع) الحديث عن قصة نبي هللا «يوسف بن يعقوب» وما
القاه من أنواع البالء ومن ضروب املحن والشدائد من إخوته ومن األخرين في بيت عزيز
مصر وفي السجن وفي تآمر النسوة حتی َن َّج ُاه هللا من ذلك الضيق واملقصود بها تسلية ّ
النبي
بما ّ
مر عليه من الكرب والشدة وما القاه من أذى القريب والبعيد.
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 .3اإلطارالتطبيقي للبحث
 1.3الفكرة األساسية:
يصل من يطلع علی هذه القصة إلی املقدمة املنطقیة التي انطلق منها والفكرة
األساسیة التي دار حولها ،فاملحور الرئیس ي الذي بنيت علیه هذه القصة الجمیلة هو
َّ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ
وسف َو ِإخ َو ِت ِه َآيات
یوسف (ع) وإخوته الذي یؤكده بالتركيز اآلیة السابعة{ :لقد كان ِفي ي
ْ َ ُ ْ
ّ
لسا ِئ ِل َين} (یوسف)7 :؛ ّ
ِّل َّ
ثم القصة هذه تعلل سبب هذا التركيز في قوله تعالی{ِ :إذ قالوا
َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ
َ
الل ُّم ِب ٍين} (یوسف)8 :
ليوسف وأخوه أح ُّب ِإلى أ ِبينا ِمنا ونحن عصبة ِإن أبانا ل ِفي ض ٍ
َ
ْ َ
ََ ْ َ
ّ
كن َت ل َد ْي ِه ْم ِإذ أ ْج َم ُعوا أ ْم َر ُه ْم َو ُه ْم
والتعلیق علی القصة كان في نهایتها یؤكد ذلك{ :وما
كر َ
َی ْم ُ
ون} (یوسف .)102:وكل ما تبع ذلك من صبر یوسف (ع) وأبوه یعقوب (ع) من املأساة
واملحنات الشدیدة كان مفتاح الفوز ورسالة النجاح .سواء باالنتصار على الـنفس أو
اإلغـواء ،أو الـرق أو السـجن أو االنتصار على القحط والجوع ،والدرس ملحمد (ص) الذي
ُ
نزلت على قلبه السورة في سياق صعوبة الظروف وانغالق األبواب{ :ق ْل َه ِـذ ِه َس ِب ِيلي
ََْ
َّ َ َ َ َ ّ
ُْ ْ
ََْ َ
َأ ْد ُعو إ َلى ّ َ َ َ
ّللا َو َما أنا ِم َن املش ِر ِك َين} (یوسف.)108 :
ّللا على ب ِص َير ٍة أنا و َم ِن ات َبع ِني و ُس ْبحان ِ
ِ
ِ
ّ
ّیتضح أن الفكرة الرئیسیة التي حملتها القصة قد دارت في ذلك اإلطار ،لتؤكد على أن
الصبر على املحن والتوكل على هللا نتيجته االنتصار والنجاح وزوال كل املعيقات.
 2.3شخصيات القصة:
بما أن الشخصیات والتصرفات الصادرة عنهم وكذلك العالقات بینهم تنسج القصة وفي
الحقیقة هي التي تعطي القصة الصراعات واألحداث املختلفة؛ إذن فههنا نشير إلی حضور
شخصیات قصة النبي یوسف (ع) املختلفة فی السورة .تشكلت سورة يوسف (ع) من
شخصيات كثيرة وامتلكت دورها السردي حسب مكانتها في القصة ،والشخصيات كلها
عادية ّ
تسمی مسطحة باستثناء شخصية يوسف (ع) وإخوته وامرأة العزيز .وبما كان عدة
شخصیات القصة تبلغ علی ثماني عشرة شخصیة؛ فقد كان عدد الشخصیات الرئیسیة
منها اثنتين ،هما شخصیة یوسف التي كان حضورها بنسبة  %100من األحداث التي ّ
تم
ً
استعراضها في  98آیة وفي املقابل ،الشخصیة الجماعیة (إخوة یوسف) تمثل دورا في
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القصة یعادل  %56وبما أن الشخصیة الرئیسیة تعتبر أكثر دورا وحضورا في القصة ،فإن
یوسف وإخوته هما الشخصیتان الرئیسیتان في القصة .في مجال آخر شخصیة یعقوب
تشكل حضوره بنسبة  %35/71وبنیامين بنسبة  %23/47وامرأة العزیز  ،%18/36ثم
تتالت نسبة حضور الشخصیات الثانویة والهامشیة األخری .وبإمكاننا أن نجري نسبة
ً
شخصیات القصة املئوية في املنحني التالي تقریبا:
البشير
 %1الشاهد
%1

الذئب
%1

والدة يوسف (ع)
%0
يوسف (ع)
%33

القريةالمأل العير
%3 %2 %2

السيّارة
النسوة %3

%4
عزيز مصر
%5
صاحبا يوسف (ع)
%5

ساقي الملک
%6
يعقوب (ع)
%12

الملک
%7
امرأة عزيز(زليخة)
%7

بنيامين
%8

هناك في قصة یوسف شخصیات أخری غائبة منها شخصیة الشیطان .مع أن هذه
الشخصية لم تبرز مباشرة ولكنها كانت حاضرة في تحريك نفسيات بعض الشخصيات
وإثارة حقدهم وحسدهم وقد أبرزه یوسف في نهایة السورة وركز علی دور الشیطان وأكد
ْ
علیه{ :م ْن َب ْعد َأ ْن َن َز َغ َّ
الش ْی ُ
طان َب ْیني َو َب ْي َن ِإخ َو ِتي} (یوسف )100 :ومن الشخصیات التي
ِ
ِ
غابت عن أحداث القصة ولكنها حاضرة بقیمها وتأریخها في القصة شخصیتا إبراهیم
وب َك َما َأ َت َّم َها َع َل ٰى َأ َب َو ْي َك ِم ْن َق ْب ُل إ ْب َراه َ
وإسحاق (ع)َ } :و ُي ِت ُّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي َك َو َع َل ٰى آل َي ْع ُق َ
يم
ِ ِ
ِ
َوإ ْس َح َ
اق ِإ َّن َرَّب َك َع ِليم َح ِكيم}(یوسف )6 :إ ن القیم واملبادئ الكریمة التي تحملها آباء
ِ
یوسف األنبیاء في السنوات املاضیة (ع) هي التي نلمس دورها الفاعل واملصيري في هذه
القصة.
 3.3الحوارات متعددة األطراف بین شخصیات القصة:
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ّ
ّ
وقلما یستغني ّ
فن قصص ّي
إن «الحوار أداة فنیة مشتركة تخص كل فنون القص
عن الحوار ،وهو في أبسط تعریفاته حدیث متبادل بين شخصیتين أو أكثر» .5یقصد
بالحوار ما یصدر عن الشخصیات من كالم ویتراوح بين كونه ّ
مطوال أو مقتضبا حسب ما
یقتضیه املوقفَ .وی ِر ُد الحوار محكیا علی لسان الشخصیات بعد لفظ «قال» وهو حوار
ّ
ینقل املشهد ّ
حیا .بإمكاننا أن نخلص الحوار في قصة یوسف (ع) إلی هذه الطرق الثالثة
وهي .1 :الحوار الخارجي .2 .الحوار الداخلي أو النفس ي .3 .الحوار الدرامي.
الحوار الخارجي :یطلق علی محادثة شخص مع شخص آخر أو شخص مع جماعة
أخری ویتمثل في قصة یوسف (ع) ضمن اآلیات التالیة نقوم بذكرها فیما یلي:
الف .املحادثة بين شخص وآخر:
ّ
 .1الحوار بين یعقوب (ع) ویوسف (ع) یتمثل في آیات (4و)5
 .2الحوار بين یوسف (ع) وامرأة العزیز في آیات ()31 ،26 ،23
 .3الحوار بين الشاهد والعزیز في اآلي ()27
 .4الحوار بين العزیز وامرأته في اآلي ()28
 .5الحوار بين العزیز ویوسف (ع) في آیات ( 31و )32
 .6الحوار بين بنیامين ویوسف (ع) في اآلي ()69
ب .محادثة الفرد مع الجماعة أو الجماعة مع الفرد أو الجماعة مع الجماعة:
ّ
 .1الحوار بين یعقوب (ع) وإخوة یوسف (ع) یتمثل في اآلیات،14 ،13 ،12 ،11( :
 87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،67 ،66 ،64 ،62 ،18 ،17 ،16و)88
ّ
 .2الحوار بين یوسف (ع) وإخوته یتمثل في اآلیات،89 ،79 ،78 ،77 ،76 ،60 ،59( :
 92 ،91 ،90و )93
ّ
 .3الحوار بين یوسف (ع) ویعقوب (ع) واإلخوة الذي یتمثل في اآلیات 99( :و )100
ّ
 .4الحوار بين یوسف (ع) والسجناء الذي یتمثل في اآلیات،40 ،39 ،38 ،37 ،36( :
 41و )42
ّ
 .5الحوار بين إخوة یوسف (ع) ومسؤولي القمح الذي یتمثل في اآلیات،71 ،70( :
 74 ،73 ،72و )75
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الحوار الداخلي :وهو ذلك الحوار الذي یختص باهلل تعالی مع وجوده الفاعل
وقدرته الالمتناهي ،ویتمثل حضوره الخاص في اآلیات 76 ،56 ،52 ،24 ،21 ،15 ،7 ،6( :و
)102
الحوار الدرامي :هذ ا النوع من املحادثة ال یقتصر على األسئلة واألجوبة املباشرة
بين جانبين فحسب؛ بل ّ
إن «املحاورین في هذا الحوار یمثالن دورا دراماتیكیا في القصة»6
ّ
وهذا الحوار له دور
قیادي في القصة .ومنه:
 .1رؤیا یوسف (ع) التي أدت إلی حسد اإلخوة بحیث عزموا علی قتله ویتمثل هذا
األمر في اآلیات 5( :و )6
 .2مراودة امرأة العزيز لیوسف (ع) حتی انتهی به األمر مسجونا ویتمثل في اآلیة:
()23
 .3املحاورة بين یوسف (ع) والسجناء التي أدت إلی تفسير رؤیا امللك وبالتالي إطالق
سراحه عن السجن وهي تتمثل في اآلیة)36( :
 . 4املحاورة بیت یوسف (ع) وإخوته جعلته أن تقرب یوسف (ع) من أخیه «بنیامين»
وهذا الحوار یتمثل في اآلیة )59( :هذه املحاورة بين یوسف (ع) وأخیه ّ
املحبب «بنیامين»
تذهب بالقصة إلی أوجها.
 .4الصراع القصص ي في سورة يوسف (ع) :
یمتاز الصراع في القصص القرآنية بانسجامه ّ
التام الواضح مع املغزی العام له ،أال
وهو الهدایة والدعوة إلی اإلیمان وإلی التمسك باألخالق الكریمة ّ
واالتصاف بالشیم النبیلة.
ّيتضح أ ّن ما ّ
يسمی بالعقدة الفنية في القصة ملحوظ في سورة يوسف (ع) ،فهي تبدأ
ص ُر ْؤ َي َ
اك َع َلى إ ْخ َوت َك َف َيك ُ
ال َيا ُب َن َّي ال َت ْق ُ
ص ْ
بالصراع منذ اللحظة األولی بهذه الرؤیاَ } :ق َ
يدوا
ِ
ِ ِ
َ َ َ ْ ً َّ َّ ْ َ َ ْ
ان ِل ِإلن َس ِان َع ُد ٌّو ُم ِبين{ (یوسف )5 :و«يظل تأويلها مجهوال ،يتكشف
لك كيدا ِإن الشيط
قليال قليال ،حتی تجيء الخاتمة فتحل العقدة حال طبيعيا ال ّ
تعمل فيه وال اصطناع!
والقصة مقسمة إلى حلقات .كل حلقة تحتوي جملة مشاهد .قصة يوسف وإخوته مع أبیهم
يع قوب (ع) ،قصة صراع األبناء مع األباء واألخوة مع بعضهم ،صراع بين الحق والباطل،
وبين الخير والشر ،في قصة كاملة جاءت في سورة كاملة وهي سورة يوسف (ع)» 7ومازال هذا
الصراع الخارجي قائما بين یوسف وأخیه من أمه وأبیه (بنیامين) من جهة ،وإخوته من أبیه
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ً
العشرة وما تداعی ً
بناء علی كیدهم من جهة أخری :حیث برز الشیطان محركا لنفوس
ً
اإلخوة وجاءت امرأة العزیز ومعاناة السجن ،تداعیا ملا قام به اإلخوة واستمر الصراع بين
ّ
ویشتد ویتأزم ولكن في إطار من رحمة هللا.8
الطرفين حتی اللحظات األخيرة .یتأرجح
استمرارا علی ذلك ،بأ مكاننا أن نقسم هذه الصراعات القائمة في قصة يوسف (ع)
كل منها إلی ّ
تتفرع ّ
إلی ثالثة أنواع رئیسیة ّ
عدة فروع محددة نقوم بشرحها فیما یلي:
ّ
الشخصيات:
 1.4الصراعات الخارجية بین
ّ
إن املقصود من الصراع الخارجي مواجهة یوسف مع الکثير من أصحاب الباطل
ً
خصوما یفضلون الغي علی الرشد وقد عانی ّ
النبي منهم ما عانی من املرارة .وهذا
وکانوا
النمط من الصراع یدور بين یوسف وأطراف مختلفة ،منها:
 4.1.1الصراع بین يوسف (ع) وإخوته:
بدأ هذا القسم من الصراع في السورة ملا أحس إخوة یوسف بأن أباهم یؤثر یوسف
وأخاه علیهم .والحال اتصفهم القرآن بالجمال ،والفتوة ،والقوة ،والكثرة ،واالتحاد،
واالعتزاز بذلك لدرجة الغرور والتطاول على أبیهم .ظهر هذا النوع من الصراع بين یوسف
ّ
ّ
القصة في موقفين ،املوقف األول عندما فكر إخوة یوسف في ّ
حل للتخلص
(ع) وإخوته في
ّ
من يوسف ،ليخلوا لهم وجه أبیهم؛ ّ
فتبين ليوسف ّأنهم حاقدون عليه ،وظهر له اتحادهم
ّ
الشخصية ّ
لكل منهم ،فجاء الحديث عنهم بدعوتهم إلى
على الباطل والظلم مقابل املصلحة
القتل لتحقيق مصلحتهم الشخصية؛ اقتلوا يوسفُ ،
يخل لكم وجه أبيكم ،وتكونوا من
ً
ّ
بعده قوما صالحين .9وهذا املوقف األول من الصراع بين يوسف (ع) وإخوته یتمثل في قوله
ََ
َ َ َ
ْ َ ُ َُ ُ ُ
ف َو َأ ُخ ُ
وه َأ َح ُّب إ َل ٰى َأب َينا م َّنا َو َن ْح ُن ُع ْ
ضال ٍل ُّم ِب ٍين}
ص َبة ِإ َّن أ َبانا ل ِفي
تعالی{ِ :إذ قالوا ليوس
ِ ِ ِ
َ
(یوسف )7 :فنراهم یتشاورون حول طریقة یتخلصون بها من یوسف (ع) لیخلو لهم وجه
ْ ُُ ُ ُ َ
أبیهم ویقبل علیهم ّ
وسف
بحبه ،وجاءت بدایة املؤامرة في قوله تعالی{ :اقتلوا ي
َ َْ ُ ُ َْ ً َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ
يك ْم َو َت ُك ُونوا م ْن َب ْع ِده َق ْو ًما َ
ص ِال ِح َين} (یوسف )9/فاقترح
أ ِو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أ ِب
ِ
ِ
ّ
الجب وقد قصده القائل ألنه یقع علی طریق
علیهم األخ الثاني موارة یوسف (ع) في غیابة
القوافل فإذا أرادوا السقیا عثروا علیه وأخذوه معهم فحصل لهم مرادهم بإبعاده ونجوا
بذلك من كبيرة القتل .جدیر بالذكر والتنویه أن الصراع في هذه الحلقة  -من صراع
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یوسف (ع) مع إخوته  -صراع ضمني أي أنه لم یكن مباشرا وجها لوجه بين الشخصیات
املتصارعة بل كان كیدا وتآمرا سینتج عنه  -حتما  -صراع مباشر ظاهر في الحلقة التالیة
ََ َ
من صراع یوسف (ع) مع إخوته .وهذه الحلقة  -الثانیة  -تقع في قوله تعالی{ :فل َّما ذ َه ُبوا ِب ِه
ْ
َ
َو َأ ْج َم ُعوا َأن َي ْج َع ُل ُ
وه ِفي غ َي َاب ِت ال ُج ِ ّب} (یوسف .)15/فهذه هي ملخص املجریات الصراع
ّ
استقر في غیابة
الذي كان بين یوسف (ع) وإخوته وقت غیابهم عن ناظري أبیهم إلی أن
ّ
ّ
الجبّ .
وتمر السنون ویتقلب الدهر ویمكن لیوسف في األرض فتتبدل قوی الصراع ،فبینما
كان یوسف من الحلقات األولی من الصراع كان ضعیفا یكاد له وبه سیصبح إخوته في
الحلقات التالیة هم الضعفاء وهو من یكید لهم وأول الحلقات الصراع بعد التحول نجدها
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ
ون * َوملا َج َّه َز ُهم
في قوله تعالي{ :وجاء ِإخوة يوسف فدخلوا علي ِه فعرفهم وهم له من ِكر
َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ّ ُ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َْ
ب َج َهازه ْم َق َ ْ ُ
نزلين* ف ِإن لم
ال ائتو ِني ِبأ ٍخ لكم ِّمن أ ِبيك ْم أال ت َرون أ ِني أ ِوفي الكيل وأنا خير امل ِ ِ
ِ ِِ
ََ
ََ َ ْ َ َ
ُ
َ
َُْ
ْ
ّ
ُ
ْ
َ
ندي وال تقربو ِن} (یوسف )60 ،59 ،58 :ویشتد الصراع ذروته
تأتو ِني ِب ِه فال كيل لكم ِع ِ
عندما ّ
یدبر یوسف (ع) مكیدة إلخوته لیأخذ أخاه عنده .هذه املكیدة تقتض ي دس السقایة
في متاع أخیه الشقیق ،ثم ینادي مناد من قبل یوسف (ع) ،یا أیتها العير "إنكم لسارقون"...
وملا استخرج الصواع من رحل أخیهم بهت اإلخوة واندهشوا ونكسوا رؤوسهم خجال ألنهم
زعموا من قبل براءتهم مما اتهموا به .إلی هنا تنتهي هذه الحلقة من الصراع ویبدأ املوقف
ّ
القصة ،عندما أصاب القحط اإلخوة
الثالث من الصراع بين یوسف (ع) وإخوته في
العشرة ،فجاؤوا إلى يوسف بعد طول مسير وهم اليعرفونه ،وشرحوا له حالهم وما أصابهم
َ
ُ
َُ َ
ََ
من قحط وجدب ،وطلبوا منه العون ،كما نری في قوله تعالی :فل َّما َدخلوا َعل ْي ِه قالوا يا أ ُّي َها
َ ُ ْ ََْ ََ ْ
َ َ ْ َ َ ُّ َ ْ
ص َّد ْق َع َل ْينا إ َّن َّ َ
َْ ُ
اال َك ْي َل َو َت َ
ّللا
جاة فأو ِف لن
الع ِزيز َم َّسنا و أهلنا الض ُّر و ِجئنا ِب ِبضاع ٍة مز ٍ
ِ
َي ْجزي ْاملُ َت َ
ص ِّد ِق َين (یوسف .)88/ويمكن مالحظة االنكسار النفس ي بشكل واضح في كلمات
ِ
إخوة يوسف تلك األلفـاظ التي تعكس رغبتهم القوية في رضا والدهم من خالل بذل آخر ما
يمكنهم من رجاء واسـتعطاف ،فالكناية واضحة في كالمهم ،إذ أنهم يطلبون بشكل خفي
إرجاع أخیهم لهم ،وقد الحظ يوسف عليه السالم ذلك االنكسار ،ولم يصبر عليه ،فاتجه
إلى املكاشفة واملعاتبة والتسامح واملغفرة ،وشـرع في إنهاء املوضوع من جذوره .10وبعدما
وقف یوسف (ع) علی مدی الضر الذي لحق أباه وإخوته وآله أجمعين أشفق علیهم فراح
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ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َُْ ْ ُ ُ َ َ
ُ َ
وسف َوأ ِخ ِيه ِإذ أ ْن ُت ْم َج ِاهلون{
یعرف بنفسه قائال{ :قال هل ع ِلمتم ما فعلتم ِبي
(یوسف.)89/
4.2.1الصراع بین يوسف (ع) والس ّيارة:
مرت بالبدر قافلة فالتقطتهّ .
ّ
الجب ّ
وإنهم
بعد أن ألقی اإلخوة یوسف (ع) في غیابة
كانوا جماعة تعرف الدروب ،وأدركهم العطش في مسيرهم عند الجب التي فیها يوسف (ع)
فأرسلوا ساقیهم ليأتیهم باملاءّ ،
فلما أدلی الدلو تمسك به يوسف طالبا النجاة ،فلما سحب
الوارد دلوه فإذا هو بغالم بهي الطلعة فيستبشر به فرحاّ ،
وتسره الجماعة ّ
مقررين
َ
تعالی{:و َ
جاء ْت َس َّي َارة َف َا ْر َس ُلوا وار َد ُه ْم َف َا ْدلى َد ْل َو ُه َ
قال يا
ابتضاعه .وهذا ّیتضح في قوله
ِ
ُ ْ
ّللا َعليم بما َي ْع َم ُلو َن َو َش َر ْو ُه ب َث َمن َب ْخس َدراه َم َم ْع ُد َ
ضاع ًة َو َّ ُ
وه ب َ
ُ َ َ َ ُّ ُ
ود ٍة
ِ
ٍ
ِ
بشرى هذا غالم واسر ِ
ِ ِ
َو ُ
كانوا فیها الزاهدین} (يوسف ) 20 ،19 :فاستبشر الذي أخرج يوسف (ع) من الجب وراح
ّ
وأسروا أمر التقاء يوسف (ع) عن التجار الذین معهم في الرفقة وباعوه في
يبشر رفاقه
مصر بثمن بخس .11وهكذا ینتقل یوسف (ع) من مقام للصراع إلی آخر فلما جاوز صراع
اإلخوة والسیارة اصطدم بصراع من شكل آخر وهو صراعه مع امرأة العزیز (زلیخا)
والنسوة .یمكن القول ّ
إن دعوة یوسف املحدودة فی هذا السجن كانت «املدخل إلى عالم
الدعوة الواسع وإلى السلطان .فالنبي يوسف (ع) هو الذي يرغب ويسعى إلى تحقيق رغبته
ّ ً
متبعا في ذلك الطرق املستقيمة للوصول إلى الهدف».12
 4.3.1الصراع بین يوسف (ع) وامرأة العزيز(زليخا):
ّ
ّ
القصة عندما «اشترى عزيز مصر يوسف وبقي في
الشخصية في
ظهرت هذه
ً
ًّ
شديدا وتجاوزت ذلك إلى حدّ
ّ
قصره ،ومنذ ذلك الوقت أحبت امرأة العزيز يوسف حبا
ّ
ّ
العشق فرغبت به ورادوته عن نفسه ،وعندما غلقت زليخا األبواب من كل ناحية ،توكل
يوسف علی هللا ّ
وتحرك ،فانفتح بإذن هللا القفل والباب» .13لعل هذا الوجه من الصراع هو
َّ
األعمق واألعنف في حیاة یوسف وهذا ما یقع في قوله تعالیَ } :و َر َاو َد ْت ُه ال ِتي ُه َو ِفي َب ْي ِت َها َعن
َ
َْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ
َ َ َّ َ
َّ ْ
ّللا إ َّن ُه َرّبي َأ ْح َس َن َم ْث َو َ
اي ِإ َّن ُه ال ُي ْف ِل ُح
نف ِس ِه وغلق ِت األبواب وقالت هيت لك قال معاذ ِ ِ ِ
َّ ُ َ
الظ ِاملون} (یوسف)23 :
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واملراودة تحمل معنی التكرار أيّ :
أن هذه الواقعة لم تكن األولی بل سبقتها مراودات
كانت أقل حدةّ ،
وربما كانت مجرد إشارات وتلمیحات؛ ولكن هذه املرة أماطت اللثام عن كل
ً
التعریضات وأبدتها صریحة حتی أنها قالت له "هیت لك" .فرد علیها یوسف (ع) قائال{ :
َ َ َ َّ َّ ُ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َّ ُ َ
اي ِإ َّن ُه ال ُي ْف ِل ُح الظ ِاملون} (یوسف )23/ثم رده بقوله من جدید:
ّللا ِإنه رِبي أحسن مثو
معاذ ِ
َّ ُ َ ُ ْ ُ َّ ُ نَ
{ ِإنه ال يف ِلح الظ ِاملو { وتعلیل ثان لالمتناع .ولكنها مع كل هذه التعدیالت والصدود لم یفل
َ َٰ
عزمها بل همت به ،وهذا في قوله تعالی{َ :و َل َق ْد َه َّم ْت به َو َه َّم ب َها َل ْوَال َأن َّ َأ ٰى ُب ْر َه َ
ان َرِّب ِه كذ ِل َك
ر
ِِ
ِ
َ ُْ ْ َ
َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ
َ
وء َوال َف ْحش َاء ِإ َّن ُه ِم ْن ِع َب ِادنا املخل ِصين} وبعد هذا الصرف حاول یوسف
ِلنص ِرف عنه الس
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
اب َوقدت قم َ
(ع) الهروب بعفته مقاوما المرأة العزیز{َ :و ْ
است َبقا ال َب َ
يصه ِم ْن ُد ُب ٍر َوألف َيا
ِ
َ ّ َ َ َ َ َْ
اب} (یوسف .)25/فهي اتهمته كاذبة وهو اتهمها صادقا وبعد ظهور براءة
س ِيدها لدى الب ِ
یوسف (ع) لم تنزجر زلیخا بل استأنفت مراودتها لیوسف (ع) وهذا ما سنجده في الحلقة
َ
َ
َ
ال َر ّب ّ
الس ْج ُن أ َح ُّب ِإل َّي ِم َّما
الثانیة من صراعه مع امرأة العزیز وذلك في قوله تعالی{ :ق َ ِ ِ
ْ
َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ّ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ
َُ
ص ُب ِإل ْی ِه َّن َوأك ْن ِم َن ال َج ِاه ِل َين} (یوسف)33/
يدعون ِني ِإلي ِه و ِإال تص ِرف ع ِني كيدهن أ
فاعترفت امرأة العزیز للنسوة بمراودتها لیوسف (ع) وقبل أن تنتهي هذه الحلقة من
الصراع دخل یوسف (ع) في صراع جدید ومن نفس النوع ولكن هذه املرة مع النسوة االتي
دعتهن امرأة العزیز لتعرض علیهن یوسف (ع).
 4.4.1الصراع بین يوسف (ع) والنسوة:
َ
نجد هذا النوع من الصراع بين يوسف (ع) والنسوة في قوله سبحانه{ :ق َ
ال َر ِ ّب
ْ
ّ ْ ُ َ َ ُّ َ َّ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ َ ّ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ
َُ
ص ُب ِإل ْی ِه َّن َوأك ْن ِم َن ال َج ِاه ِل َين}
السجن أحب ِإلي ِمما يدعون ِني ِإلي ِه و ِإال تص ِرف ع ِني كيدهن أ
ِ
(یوسف ) 33 :فلم تعد امرأة العزيز وحدها تراوده ولكن عادت نسوة تلك الطبقة بجملتها
تطارده! والبيئة التي تتجلى سماتها من خالل ذلك كلهّ .یتضح ّ
أن نسوة مصر عندما ذهلن
حتی ّ
بجمال یوسف (ع) ما لبثن أن راودن یوسف عن نفسه ّ
اشتد الصراع بینهما فهناك دعا
َ
َ َ
َ
َ َ
ً
قائال{َ :يا َر ّب ْال َح ْبس في ّ
الس ْجن أ َح ّب ِإل َّي ِم َّما َي ْد ُعون ِني ِإل ْي ِه ِم ْن َم ْع ِص َيتك َو ُي َر ِاو ْدن ِني َعل ْي ِه
رّبه
ِ ِ
ْ
َ
ِم َن ال َف ِاحشة{ (يوسف )33 :فيوسف ،عليه السالم ،عندما رأى من النساء غمزات ُتوحي
إليه بأن ُي ّ
عرض نفسه لتلك الورطة التي ستؤدي به إلى السجن؛ طلب من امللك تخليصه
ُ ّ
حرر
من أيدي النسوة .فالسجن هنا أفضل لديه من أن يوافق النسوة على دعوتهن له أن ي ِ
إلیهن من القصر من بعد ذلكّ .
ثم يخرج ّ
نفسه من السجن باالستجابة لهاّ ،
ولكن يوسف
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ص ُب إ َل ْیه َّن َو َأ ُك ْن م َن ْال َجاهلين} (يوسفّ .)33 :
صر ْف َع ّني َك ْي َد ُه َّن َأ ْ
َ َّ َ ْ
ّ
إن
ِِ
ِ
دعا ربه ،فقال( :و ِإال ت ِ ِ
ِ ِ
يوسف يعرف ّأنه من البشر؛ ْ
ُ
كيده َّن ،الستجاب لغوايتهن وألصبح
وإن لم يصرف هللا عنه
ّ
من الجاهلين الذين اليلتفتون إلى عواقب األمور .ومع ّ
أن السجن أمر كريه؛ إال ّأنه قد
ُ
َّ
فضله على معصية خالقه ،ألنه لجأ إلى املرِّبي األول ،لتأتي االستجابة منه سبحانه.14
 4.5.1الصراع بین يوسف (ع) وعزيزمصر:
قصة يوسف وزليخا ّ
جاء في ّ
أن شخصية العزيز تظهر مع بداية األحداث ،وذلك
ّ
ً
ً
عندما اشترى يوسف بدراهم معدودة ،وكان رجال عاقرا .وقال لزوجه أكرمي يوسف لعله
ّ
ّ
ّ
الشخصية التي تتمثل
ينفعنا .ولم يطلب من زوجه إكرامه ،إال لسبب واحد فيه مصلحته
ً
في نقطتين :أوالهما تقديم املنفعة ،وثانيتهما ّاتخاذه ولدا .عندما رأى عزيز مصر الرؤيا التي
أكلت فیها سبع بقرات سمان البقرات السبع العجاف ،يرسل إلى يوسف لتعبير رؤياه ،وقد
َ َ َ َْ ّ َ
ً
يكون هذا عطف جزء من ّ
ال امل ِل ُك ِإ ِني أ َري َس ْب َع
قصة على آخر إكماال لوصف خالص :وق
ُُْ
َ َْ ُ َ ْ
َ ُ ْ ُ َ
َ
ات َيا أ ُّي َها املل أف ُتو ِني ِفي
ات ِس َم ٍان َيأكل ُه َّن َس ْبع ِع َجاف َو َس ْب َع ُس ُنبال ٍت خض ٍر َوأخ َر َي ِاب َس ٍ
َبق َر ٍ
ًّ
اي إن ُك ُنت ْم ل ُّلر ْؤ َيا َت ْع ُب ُر َ
ّ
َُْ َ
مستعدا للخروج من
ولكن یوسف لم یكن
ون (يوسف (43/
ِ
رؤي ِ
ّ
السجن ّ
حتی يعود مبعوث امللك ويجري التحقيقات حول النسوة الالئي قطعن أيديهن
لتثبت براءته ويخرج من السجن مرفوع الرأس.
 4.6.1الصراع بین يوسف (ع) والحكومة:
نالحظ أن البالء ّ
یتلون علی یوسف (ع) وتستبد به املحن تتری حتی یصل إلی آخر
صراع له في قصته هذه وهو صراعه مع النظام الحاكم في مصر .وأول حلقتیه یتجلی في
ُ َّ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
ات ل َي ْس ُج ُن َّن ُه َح َّتی ِح ٍين} (يوسف )35 :حيث على
قوله تعالی{ :ثم بدا لهم ِمن بع ِد ما رأوا اآلي ِ
ّ
الرغم مما بدا من براءة یوسف (ع) مثبتة بآیات قد القمیص بدا للنظام الحاكم في مصر
ُ
معالم براءته ملواراة فضيحة امرأة العزیز حتی یظهر في
أن یسجن یوسف (ع) حیث ُتدفن
صورة مجرم بإرادة السوء بامرأة العزیز وهي ترمي إلی تطویعه لها وأن توهم أنهن شواهد
علی یوسف (ع)» 15وال يهم أن يذهب بريء كيوسف ضحية ویصبح ألعوبة بأیدي زلیخا
إلخماد هواها .وأما الحلقة الثانیة من صراع یوسف (ع) مع النظام الحاكم نلحظها في قوله
َ َ َّ َ َ ُ َّ ُ ُل َ َ ْ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ّ
َ َ َ َْ ْ
ال ال ِن ْس َو ِة
ال امل ِل ُك ائ ُتو ِني ِب ِه فلما جاءه الرسو قال ار ِجع ِإلى رِبك فاسأله ما ب
تعالی{ :وق
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َ َّ َ
َ
الال ِتي قط ْع َن أ ْي ِد َي ُه َّن ِإ َّن َرِّبي ِبك ْي ِد ِه َّن َع ِليم} (يوسف )50 :لم يدخل يوسف السجن لطهارة
ثوبه فحسب ،بل لم يوافق على الخروج من السجن دون ان يثبت براءته وطهارته امام
الجميع  ،كما ُيثبت ضمنا تلوث النظام الحكومي وما يجري في قصر امللك وقصر وزيره.
مهما كان األمر ،فإن إفراج الحكومة عنه في نهایة املطاف ّأدت إلی الحيلولة دون تدهور
خطير وذلك وقوع انهيار الحكومة؛ حیث أخرجها یوسف من أيدي الطغاة بتخطیطه
ً
الدقیق الذي بات فیما بعد مثاال یحتذیه املل في مجاالت االقتصادیة والحكومیة ألنفسهم.
 2.4الصراع بین الشخصيات في القصة دون حضوريوسف (ع):
هناك مقامات للصراع بين شخصیات هذه القصة التي ال وجود لیوسف معها
وذلك ّ
مما سنلمسه من عرضنا ملقامات الصراع التالیة:
 4.1.2الصراع بین يعقوب (ع) وأبنائه:
لقد ّ
حز في نفوس اإلخوة العشرةّ ،
حب أبیهم الشديد ليوسف (ع) في الحين الذين
يرون فيه ،أنهم األحق واألجدر َ
ّ
الحب كونهم عصبة ،في حين أن أخاهم يوسف
واألولى بهذا
(ع) غالم صغير ال نفع منه ،فأي عقل في هذا؟! هكذا كانوا یقدرون األمور وهكذا كانوا
ًّ
یعتبرون أباهم في تضلیل إذ ّإنه كان مخالفا للصواب ،ضاال في تفضيل حب يوسف (ع)
َ ُ ْ
على حبهم .فالحلقة األولی من هذا الصراع بين يعقوب (ع) وأبنائه تبدأ بقوله تعالی}:قالوا َيا
َ
َ ْ
َ َ ْ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ
اص ُحون* أ ْر ِسل ُه َم َع َنا غ ًدا َي ْرت ْع َو َيل َع ْب َو ِإ َّنا ل ُه
أبانا ما لك ال تأمنا على يوسف و ِإنا له لن ِ
َ َ ُ َ َ َ ّ َ َ ْ ُُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َْ ُ َ ُ ّ ْ َ
َ ُ َ
الذئ ُب َوأ ُنت ْم َع ْن ُه غا ِفلون*
لحا ِفظون * قال ِإ ِني ليحزن ِني أن تذهبوا ِب ِه وأخاف أن يأكله ِ
َ ُ ْ َ ْ َََ ُ ّ
ص َبة إ َّنا إ ًذا َّل َخاس ُر َ
الذ ْئ ُب َو َن ْح ُن ُع ْ
ون} لقد تراكم هذا االستنكار واالستياء في
قالوا ل ِئن أكله ِ
ِ
ِ ِ
ً
ً
ً
نفوسهم ليصبح ً
فحسدا ،فكرها ،فحقدا .یدوم هذا الصراع بين یعقوب (ع) وبين
غيرة،
أبنائه ویحتدم كذلك عندما نری یعقوب یفاجأ بفقد ولده الصغير مفاجأة املحزنةَ :و َج ُاءوا
ََََ
َأ َب ُاه ْم ع َش ًاء َي ْب ُكو َن )َ (16ق ُالوا َيا َأ َب َانا إ َّنا َذ َه ْب َنا َن ْس َتب ُق َو َت َر ْك َنا ُي ُ َ ْ َ َ
اع َنا فأكل ُه
وسف ِعند َمت ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ْ ُ َ َ َْ َ ُ ْ َ
َ
الذئب وما أنت ِبمؤ ِم ٍن لنا) (یوسف17/و .)16وهي فاجعة أكثر منها مفاجأة .ونحن إذا
ِ
ّ
قدمنا صراع یعقوب (ع) مع أبنائه علی مقام الصراع مع امرأة العزیز والنسوة وذلك
ألهمیته ولدوره الكبير في إنماء القصة.
 2.2.4الصراع بین امرأة العزيزوالنسوة:
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ّ
وإنه ملا ذاع خبر مراودة امرأة العزیز لیوسف (ع) وطلبها للفاحشة في أرجاء القصر
فاملدینة جعلت النسوة كعادتهن یلكن هذا الحدیث ویغتبن به امرأة العزیز وذلك ما ّ
تطرق
َُ ْ
َ
َْ
َ َ َ
إلیه هللا تعالی{َ :و َق َ
ال ِن ْس َوة ِفي امل ِد َين ِة ْام َرأة ال َع ِز ِيز ُت َر ِاو ُد ف َت َاها َعن َّن ْف ِس ِه ق ْد شغ َف َها ُح ًّبا}
إذن هن نسوة من أهل املدينة حيث رغد العيش قياسا إلى البادية ،ويحظين بأوقات فراغ
يصرفنها في الحديث ،خاصة تلك املتعلقة ببنات جنسهن ،وإ ّنهن ليستمتعن بذلك خاصة
إذا كانت امرأة العزيز موضوع الحديث ،بل إنه ليزداد تشويقا إذا تعلق األمر بمراودتها
صور اللفظ (فتاها) ّ
لفتاها يوسف .ولقد ّ
بأنه ِمن درك الخدم في مقابل علياء السادة ِفئتها
(امرأة العزیز) إ ّنها صورة متقابلة تش ي بروح االستهزاء والسخرية والشماتة ،ثم يضفنِ :إ َّنا
ََ
ََ
ضال ٍل ُّم ِب ٍين ليس ألن صالحات بل ألن مترصدات ألخطاء الغير ،مستمتعات
لن َر َاها ِفي
بالغيبة واملكر .16وملا سمعت امرأة العزیز بمكرهن وغیبتهن لها دعتهن إلی مأدبة في 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 فقطعن أیديهن :فل َّما
َ
َ
َ َ َ
ّ
ًَ َ ُ
ْ
َ َ ْ
َس ِم َع ْت ِب َمك ِر ِه َّن أ ْر َسل ْت ِإل ْی ِه َّن َوأ ْع َت َد ْت ل ُه َّن ُم َّتكأ َوآت ْت ك َّل َو ِاح َد ٍة ِم ْن ُه َّن ِس ِك ًينا َوقال ِت اخ ُر ْج
ٰ َ َّ َ َ
ٰ َ َ
َع َل ْیه َّن َف َل َّما َ َأ ْي َن ُه َأ ْك َب ْرَن ُه َو َق َّط ْع َن َأ ْيد َي ُه َّن َو ُق ْل َن َح َ َّ
َلِل َما َهذا َبش ًرا ِإ ْن َهذا ِإال َملك ك ِريم
ر
اش ِ ِ
ِ
ِ
(یوسف.)31/
وبهذا ینتهي الصراع بين امرأة العزیز والنسوة وههنا ننتقل إلی نوع جدید من
الصراعات وهي الصراعات الداخلية أو النفسية لشخصیات القصة الرئيسة.
 3.4الصراعات الداخلية أو النفسية لشخصيات القصة الرئيسية:
 4.1.3الصراع النفس ي الداخلي ليوسف (ع):
املقصود من الصراع الداخلي هو ما یقایسه البطل من تجاذباته روحیة وعاطفیة
دائرة في طوایا نفسه مبعثها مثيرات خارجیة إیجابیة أو سلبیة حیث یبحث البطل ملخرج
نتعمق في قصة النبي نالحظ ّ
منها والتخلص من ثقلها .17نحن عندما ّ
بأن أول موضع نشاهد
َ
َ
َ
ال َر ّب ّ
الس ْج ُن أ َح ُّب ِإل َّي ِم َّما
فیه صراعا داخليا في قصة یوسف (ع) یتجلی في قوله تعالی{:ق َ ِ ِ
ْ
َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ َ ّ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ
َُ
ص ُب ِإل ْی ِه َّن َوأك ْن ِم َن ال َج ِاه ِلين} (يوسف )33 :وقد
يدعون ِني ِإلي ِه و ِإال تص ِرف ع ِني كيدهن أ
ّ
فض ل یوسف (ع) السجن علی أن یطاوعهن فآثر أحد الشرین علی اآلخر وإن كان في
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أحدهما مشقة وفي اآلخر لذة ولكن بما یترتب علی تلك اللذة من معصیة هللا سوء العاقبة
لم یخطر له ببال .وثاني مقامات الصراع الداخلي لیوسف عندما جعل علی خزائن األرض
ّ
وأتی إخوته للمرة الثانیة حين كاد ألخیه وأخذ عنده ملا دبر له حادث السرقة واكتشف أن
َ َ َ
ْ َ
َ
شقیق یوسف هو السارق ،فقال اإلخوة{ِ :إ ْن َي ْس ِرق ف َق ْد َس َرق أخ ل ُه ِم ْن ق ْب ُل} (يوسف:
ََ َ َ ُ ُ ُ
ال َأ ْن ُت ْم َش ٌّر َم َك ًانا َو َّ ُ
ف في َن ْف ِس ِه َو َل ْم ُي ْب ِد َها َل ُه ْم َق َ
ّللا
 )77ويعنون يوسف (ع) {فأس َّرها يوس ِ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
أ ْعل ُم ِب َما ت ِص ُفون} (يوسف )77 :فلما سمع يوسف (ع) كالمهم" :أ ْن ُت ْم ش ٌّر َمك ًانا" كظم
غیظه وصارع نفسه وصبر علی أذاهم وكان قادرا علیهم.
 4.2.3الصراع النفس ي الداخلي ليعقوب (ع):
ّ
إن قصة نبی هللا يوسف من القصص املثيرة والتی تبدأ فى أولها بالصراع بين
ّ
یتمثل في قوله تعالیَ } :و َت َو َّلى َع ْن ُه ْم َو َق َ
ال
األخوات لتنافس على محبة أبیهم لهم وهذا الصراع
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ
يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه ِمن الحز ِن فهو ك ِظيم} (یوسف )84:وكان حزن یعقوب
(ع) هذا بعد أن ضیع اإلخوة ابنه الثاني "بنیامين" وخلفوا وراءهم أخاهم الكبير في مصر،
فأعرض یعقوب (ع) عن أبنائه «كراهة ملا جاؤوا به وأنه ساء ظنه بهم ولم یصدق قولهم
وجعل یتفجع ویتأسف» .18وقد أسهبت أحداث القصة في ذكر صبر يوسف (ع) على محنته
ّ
ً
ّ
الجب ومحنة تعلق امرأة العزيز به ومراودتها
بدءا من حسد إخوته له وكيدهم ثم رميه في
ّ
عن نفسه ،ثم محنة السجن بعد الرغد الذي عاشه في بيت العزيز وملا صبر على األذى في
ّ
الضر والبالء نقله هللا تعالى من السجن إلى القصر وجعله عزيز
سبيل العقيدة وصبر على
ّ
مصر وملكه خزائن األرض.
 4.4الصراع بین اإلنسان والطبيعة في القصة:
ونقصد به ذلك الصراع الذي یدور بين اإلنسان وقوی الطبیعة املتحدیة له .ونحن
ََ َ َ ُ ّ َ
ً
َ
ات
نجد نموذج هذا الصراع في رؤیا امللك متمثال في قوله تعالی{ :وق
ال امل ِلك ِإ ِني أ َرى َس ْب َع َبق َر ٍ
س َمان َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْبع ع َجاف َو َس ْب َع ُس ْن ُبالت ُخ ْ
ضر َو ُأ َخ َر َياب َ
ات َيا َأ ُّي َها املَ ُل َأ ْف ُتو ِني في ُر ْؤ َي َ
اي
س
ٍ
ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ِإن كنت ْم ِل ُّلرؤ َيا ت ْع ُب ُرون} (يوسف )43 :إذن هو ِملك ،يرى رؤيا تعتبر إرهاصا ألحداث ستقع
بالفعل وهو مهتم ألمر تأويلها إذ يستفتي مله في عبورها وال شك أن هللا يريد به ،وبرعيته
خيرا .ولكن املل مشكوك في قدرتهم على التأويلّ ،أدى هذا املعنی قوله" :إن كنتم للرؤيا
تعبرون".
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 5.4الصراع بین الشخصيات الرمزية في القصة:
وقد مثلت بعض الشخصیات الخیالیة والرمزیة دورها البارز في دفع الصراعات
ُُْ
َ
نحو غایتها ،منها شخصیات رؤیا امللكَ :
ات ِس َم ٍان َيأكل ُه َّن َس ْبع ِع َجاف َو َس ْب ِع
{س ْب ِع َبق َر ٍ
َ ُ ْ ُ َ
ات} (یوسف 46 :و  .)43بإمکاننا أن نقسمها إلی ثالثة أقسام
ُس ُنبال ٍت خض ٍر َوأخ َر َي ِاب َس ٍ
رئیسیة وهي :األول :الرؤیا األساس وهي رؤیا یوسف (ع) التي شاهدها في صباه وتحتل املكان
ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ً َ َّ ْ َ ْ
ّ
س َوال َق َم َر
األول في القصة{ِ :إذ قال يوسف ِأل ِب ِيه يا أب ِت ِإ ِني رأيت أحد عشر كوكبا والشم
َ َرأ ْي ُت ُه ْم لي َساجد َ
ين} (یوسف .)4 :الثاني :الرؤیا السبب وهي رؤیا الفتیين في السجن وتحتل
ِ ِ
ِ
الترتیب الثاني{َ :و َد َخ َل َم َع ُه ّ
قال َأ َح ُد ُهما إ ِّني َأرا ِني َأ ْع ِص ُر َخ ْمرًا َو َ
الس ْج َن َف َتيان َ
قال ْاآل َخرُ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ً َ ْ ُ ُ َّ ْ ُ ْ ُ َ ّ ْ َ ْ
َ َ ْ
َ
ّ َ
َّ َ َ َ ْ ُ
امل ْحسنين}َ
ِإ ِني أرا ِني أ ْح ِم ُل ف ْوق َرأ ِس ي خبزا تأكل الطير ِمنه ن ِبئنا ِبتأ ِو ِيل ِه ِإنا نراك ِمن
ِ ِ
(یوسف .)36 :الثالث :الرؤیا املتاح وهي رؤیا امللك التي تحتل املكانة الثالثة واألخيرة وفق
َ َْ ّ َ
ْ ُ
ْ
َ
الت
ترتیبها في القصة:
مان َیأكل ُه َّن َس ْبع ِعجاف َو َس ْب َع ُسن ُب ٍ
{وقال امل ِلك ِإ ِنی أرى َس ْب َع َبقر ٍ
ات ِس ٍ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ ْ
ُ
ْ
ْ
سات یا أ ُّي َها املل أفتونی فی ُر ْء َ
ضر َو ُأ َخ َ
یای ِإن كنتم ِل ُّلر ْءیا تعب ُرون} (یوسف.)43 :
ر
یاب ٍ
ِ
خ ٍ
ال یخلو كذلك القمیص في هذه القصة من دالالت رمزیة ،حیث تجاوز كونه لباسا
وقد أظهره السیاق القرآني في مواقف ثالثة مؤدیا في ّ
كل منها دورا مهما وهي :األول :قمیص
َ
َ َ ُ ََ َ
يص ِه ِب َد ٍم ك ِذ ٍب} (یوسف )43 :الثاني :قمیص البراءة:
الكذب{ :وجآؤوا على ق ِم ِ
َ ُ
َ ُ
َ{ف َل َّما َر َءا َقم َ
یص ُه ُق َّد ِمن ُد ُبر َق َ
ال ِإ َّن ُه ِم ْن ك ْی ِدك َّن ِإ َّن ك ْی َدك َّن َع ِظیم} (یوسف )28 :الثالث:
ِ
ٍ
ُ
َُْ ْ
َ
يص ي
قمیص الشفاء وهو ثوب كان یرتدیه وألقي علی وجه أبیه فشفاه{ :اذهبوا ِبق ِم ِ
َ ْ
َ َ ََْ ُ ُ َ
وه َعلى َو ْج ِه أ ِبي َيأ ِت َب ِص ًيرا} (یوسف .)93 :من املالحظ ّأن قصة النبي یوسف (ع)
هذا فألق
ملیئة باملدلوالت الرمزیة العجيبة مفعمة بالعظات والعبر ،والزاخرة بالوقائع الفريدة ،فهي
ّ
ّ
مستمرة
تقص قصة النبي يوسف (ع) وما واجهه من ابتالءات ،وصعوبات ،ووقائع ،ومحن
من البدایة حتی النهایة .إذن ف ّیتضح ب ّ
أن الصراع في قصة النبي يوسف (ع) شهد مراحل
متتالیة ،حیث نشب في اللحظات األولی بين یوسف الطفل وإخوته ،ثم بين یوسف الفتی
ً
الشاب وامرأة العزیز ،من املراودة إلی االتهام ،إلی الفتنة والكید ّ
وكل ذلك كان مترتبا عن
الصراع ّ
األول الناتج عن إلقائه في غیاهب ال ّ
جب .19لقد توفرت القصة على أنماط متعددة
للصراعات واألحداث التي بإمكاننا أن ّ
نعبر عنها باملنحني التالی:
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ًّ
ّ
جلیا بأ ّنها صراع قائم بين الخير والشر
إن املتعمق في قصة يوسف (ع) ليدرك
بمجملها بينما نرى أن الفوز ما هو إال انتصار دائم للخير على الشر في النهاية .لقد انتصر
يوسف (ع) في كل معركة عنيفة خاضها وفي كل صراعاته املستمرة مع جميع دواعي
اإلغراء وامليوعة واإلغواء واإلفساد.

 .5خاتمة:

يمكننا تلخيص النتائج ّ
املتوصل إلیها عن الصراع القصص ي في قصة یوسف (ع)

كالتالي:

ّ
القصة الفنیة والسیما الصراعات العامة
إن قصة یوسف (ع) تمتلك عناصر
والخاصة فی إطار بنیة متماسكة ومتالحمة .في هذه السورة ،تصطف مشاهد القصة في
ً
ابتداء من اآلية الرابعة ) (4إذ تبدأ القصة ،وتمتد إلى غاية اآلية الواحدة
محكم لها
ترتيب
ٍ
ٍ
بعد املائة ) ،(101أي على مدى ثمان وتسعين آية ) ،(98فیوسف (ع) هو بطل القصة التي
تدور حوله األحداث والصراعات والحوارات ،والسورة على امتداد آياتها تصوير ّ
حي لهذه
الشخصية في كل مراحل حياتها من الصغر إلى الكبر ،وما واجهته من رخاء وشدة.
ليست هذه الصراعات املختلفة في قصة یوسف إال نتیجة طبیعیة لتآزم الحوارات
الخاصة التي جرت بين شخصیات القصة؛ حیث نستطیع أن نقسمها إلی نوعين رئيسين
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هما :الشخصيات الثابتة وأبرزها يعقوب ويوسف والشخصيات القلقة املتغير وأبرزها امرأة
العزيز وإخوة يوسف .هناك شخصیات فرعية أخری كذلك أسهمت في تكوین األحداث
وصراعات القصة التی یمكن تقسیمها إلی .1 :الصراعات العامة وهي :الصراع بين یوسف
(ع) وإخوته ،الصراع بين یوسف (ع) وامرأة العزیز (زلیخا) ،الصراع بين یوسف (ع) ونسوة
ّ
والسیارة ،الصراع بين یوسف (ع) والنظام الحاكم،
املدینة ،الصراع بين یوسف (ع)
الصراع بين یعقوب (ع) وأبنائه ،وكذلك الصراع بين امرأة العزیز والنسوة .2 .الصراعات
الخاصة التي یتجلی في الصراع الداخلي النفس ي لیوسف (ع) ویعقوب (ع) كلیهما .3 .الصراع
بين اإلنسان والطبیعة .4 .الصراع بين الشخصيات الرمزية في القصة .في هذه القصة
إشارات ورموز دالة بسياقاتها وأحوالها املختلفة على خصائص النص القرآني الخالد،
ومعبرة عن عظيم قدرة الخالق السارد للقصة املتكاملة التي اشتملت على كل عناصر
القصة الفنية ،من بداية ونهاية وشخصيات ومكان وزمان وعقدة وحل.

 .6الهوامش:
 . 1الطبرس ي ،الفضل بن الحسن ،تفسیر مجمع البيان ،املجمع العاملي ألهل البيت ،عدد األجزاء 10 :
أجزاء ،د ت ،ج ،5ص.215
 . 2سید قطب ،إبراهیم حسین الشاربي ،في ظالل القرآن ،ط  ،17بیروت – القاهرة ،دار الشروق ،ج،4
ص.1949
 . 3املرجع نفسه ،ج ،4ص .1949
 . 4الطباطبائي ،العالمة محمدحسین ،تفسیر املیزان ،عدد األجزاء ،20 :ج ،11ص  ،39مصدر الكتاب:
موقع الكوثرhttp://www.al-kawthar.com/maktaba/list2.htm :
 . 5حمادة ،إبراهیم ،معجم املصطلحات الدرامیة واملسرحیة ،القاهرة ،دارالشعب ،1971 ،ص .134
 . 6برويني ،خلیل ،تصویر آفرینی شخصیتها در سورهی یوسف (ع) ،مجلة كتاب قيم ،املجلد ،1
الرقم  ،1390 ،3ص .169
 . 7سید قطب ،إبراهیم ،في ظالل القرآن ،ج ،4ص .2015
 . 8غنیم  ،كمال أحمد ،بنیة السرد القصص ي في سورة یوسف (ع) ،مجلة جامعة األقص ی (سلسلة
العلوم اإلنسانیة) ،املجلد الخامس عشر ،العدد الثاني ،ینایر ،2011 ،صص .34 – 62
ّ
ّ
 . 9مقدميفر ،مظهر وحمیدي ،حمیرا ،األثر ّ
القرآنیة في بناء قصة یوسف (ع) وزلیخا
للقصة
الفني
الفارسیة (كتاب مثنوي معنوي نموذجا) ،مجلة اإلضاءات النقدية ،املجلد  ،2رقم  ،5الربیع  ،1433صص - 136
.135
 . 10غنیم ،كمال أحمد ،بنیة السرد القصص ي في سورة یوسف (ع) ،ص .56
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 . 11القرطبي ،أحمد عبد العليم ،الجامع ألحكام القرآن ،القاهرة :دارالشعب ،ط  ،2006 ،2ص .296
ّ
ّ
 . 12مقدميفر ،مظهر وحمیدي ،حمیرا ،األثر ّ
القرآنیة في بناء قصة یوسف (ع) وزلیخا
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 . 13املرجع نفسه،صص.135-136
 . 14املرجع نفسه ،صص .131-132
 . 15غنیم ،كمال أحمد ،بنیة السرد القصص ي في سورة یوسف (ع) ،ص .50
ّ
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 . 17تیموري ،محسن ومعصومي ،محمدحسن ،صراع البطل فی القصة القرآنیة شخصیة النبیّ
موس ی(ع) أنموذجا ،معهد العلوم اإلنسانیة والدراسات الثقافیة ،املجلد  ،19العدد  ،1الصيف والخريف
 ،1437ص .12
 . 18أبوحیان األندلس ي ،محمد بن یوسف ،تفسیر البحر املحیط ،ت :الشیخ عادل أحمد عبداملوجود،
والشیخ علي محمد عوض ،بیروت ،دارالكتاب العلمیة ،1993 ،ج ،5ص.333
 . 19غنیم ،كمال أحمد ،بنیة السرد القصص ي في سورة یوسف (ع) ،ص .52
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