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:ملخص البحث
إف القص القرآني انماز بتفرده الشكمي كالمضمكني كتنكعو مف حيث المحتكل ذلؾ الف احداث كؿ قصة

 كاف كاف ىناؾ تكرار مف حيث المكضكع اال اف الشكؿ بات مختمفان،تختمؼ بطريقة التعاطي عف احداث القصة االخرل
 لذا يستمزـ عمى ىذا الخطاب اف ينكع مف اساليبو كانتقاء اكثرىا فاعميىة في التاثير،الف القراف خطاب مكجو لمناس كافة.

.عمى المتمقي
كالشؾ اف االسمكب القصصي ماىك اال اكثر ااالساليب التي تتعمؽ بيا النفس البشرية ؛ فيك خالصة لتجارب
انسانية سابقة قد تككف مشابية بشكؿ اك بآخر لتجارب المتمقي اضافة لما يحممو ىذا االسمكب مف قدرة تصكيرية تكسع

 لذا بات ىذا االسمكب اكثر انتشا انر في الخطاب القرآني بكصفو خطابان يحمؿ رسالة انسانية مكجية لالخر.مف افؽ الخياؿ

 يتمثؿ ىذا النمط بشكؿ اساس بقصة يكسؼ ( عميو السالـ ) بكصفيا تكاد اف تنفرد بخاصية،الحداث التغير المرجك منيا

 لذا تقسـ. التكامؿ كقصة مكتممة العناصر مف احداث كشخصيات كمكاف كزماف كيسيطر اسمكب الحكار كالسرد عمييا
 السمطة: الحدث القرآني كاشكالية التمقي كثالثان: كثانيان. انماط القص في القرآف الكريـ:  االكؿ:البحث عمى ثالثة مباحث
.المكانية كاثرىا في الشخصية الرئيسة

. الحدث – الشخصية- القصص القرآني:الكممات المفتاحية

ABSTRACT
Abstract The Qur'anic narration of the imam is unique in its formality and content and
its diversity in terms of content, because the events of each story differ in the manner of
dealing with the events of the other story, although there is a repetition in terms of the
subject, but the form is different because the Koran is addressed to all people, so this speech
must vary Of its methods and select the most effective in influencing the recipient.
There is no doubt that the method of fiction is only the most related methods of the
human soul; it is a summary of previous human experiences may be similar in one way or
another to the experiences of the recipient in addition to what this method of imaginative
capacity expands the horizon of the imagination. This style is more prevalent in the Qur'anic
discourse as a letter carrying a humanitarian message directed at the other to bring about the
desired change. This pattern is essentially the story of Joseph (peace be upon him) as almost
unique to the feature of integration as a story full of elements of events, personalities, place
and time dominated by the style of dialogue and narration on her . So the research is divided
into three sections: First: patterns of storytelling in the Holy Quran. And secondly: the
Qur'anic event, the question of receiving, and the third: spatial power and its impact on the
main character.
Keywords: Quranic Stories - Event - Personal.
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أوالً :أنماط القص في القرآن الكريم
القص في االصؿ المغكم ىك (تتبع األثر  ،كالقصص – بفتح القاؼ  -:ركاية الخبر ،كالخبر
()1
صصان }( )2كالقصص-
المقصكص المتتابعة كاألثر)  ،قاؿ تعالى {قىا ىؿ ىذًل ى
ؾ ىما يكَّنا ىن ٍب ًغ فى ٍارتى َّدا ىعمىى آثى ًارًى ىما قى ى
بكسر القاؼ -جمع القصة التي تكتب ،كمف ذلؾ أشتيؽ القصاص :كلذلؾ أف يفعؿ بالشخص مثؿ فعموي األكؿ .
كالقصص بكسر القاؼ جمع القصة التي تكتب  ،اذ قاؿ صاحب الصحاح  (( :القصة األمر كالحدث  ،كقد
اقتصصت الحدث رؤيتو عمى كجيو ،كقد قص عميو الخبر قصصان  ،كاالسـ أيضان القصص بالفتح كضع مكضع
ي
()3
اغمب عميو )) .
المصدر حتى صار
ى

كيمكننا تقسيـ انماط القص في القراف الكريـ عمى ثالثة انماط كىي:
القصة المكتممة كتمثميا سكرة يكسؼ عميو السالـ.المجمكعة القصصية كتمثميا سكرة الكيؼ.-االحاالت القصصية كتمثميا سكرة الفجر.

اال اف النمط الثاني منتشر بشكؿ كبير في المصحؼ الشريؼ الف القرآف الكريـ انما ىك كتاب تكجيو

كىدل كمكعظةه لممتقيف)) 4ال كتاب متعة كمف دكاعي اال لمكعظة
كارشاد كمكعضة قاؿ تعالى(( ىذا بياف لمناس
ن
اف تككف السكرة معبرة عف قضية كاحدة اك مجمكعة قضايا خاصة بإرشاد الناس الى ماىك خير ليـ .ككاف
االسمكب القصصي المييمف عمى الخطاب الرباني الف النفس البشرية تميؿ الى ىكذا نكع مف االساليب التي

تمخص تجارب انسانية سابقة بما فييا مف صبر عمى البالء كقصص االنبياء ،كتجارب االمـ االخرل التي ابادىا
اهلل سبحانو لعصيانيا االمر االالىي .
لذا بات ىذا االسمكب (القصصي ) االسمكب االثير كالمنتشر في المصحؼ الشريؼ.
اما القصة المكتممة فتكاد تنفرد بيا سكرة يكسؼ عميو السالـ مف عنكاف السكرة كعتبة اكلى تكاجو المتمقي الى
ً ً
المبً ً
يف ()1
بداية السكرة كعرض اكلي لتييئة الذىف ليذا النكع الفريد مف القصص القراني(( الر تً ى
مؾ آيات الكتاب ي
َّ َّ
عقمكف)) 5لذا فيي سكرة ذات ىدؼ كغاية ا ك البياف كىي غاية العرب كمبتغاىـ،
ٌإنا ى
أنزلناهي قرآنان ىع ىربيان ل ىعمكـ تى ى
فالقراف نزؿ بمغة العرب كاالسمكب انما ىك االسمكب االثير لدل العرب اال كىك االسمكب القصصي لياتي بعد

ص ً
ص)) 6فكصفت القصة بانيا احسف
حف ىنقي ُّ
ص ىعمي ى
ذلؾ عممية االفصاح عف محتكل السكرة (( ىن ي
أحسف القى ى
ؾ ى
القصص قد تككف الف مكضكع السكرة انحصر بقصة كاحدة اك الف القصة تنفرد بخاصية التكامؿ مف عرض

كحدث صاعد كذركة كحدث نازؿ كمف ثـ الحؿ  .كىذا ما لـ يات مثمو في المصحؼ الشريؼ لذا آثر البحث
رصد أىـ اليات كالعناصر التي اتكأت عمييا القصة فاظيرتيا بشكؿ مختمؼ عف القصص االخرل .
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ثانياً :الحدث القرآني وأشكالية التمقي

جاء ترتيب األحداث مف خالؿ إقحاـ المتمقي مباشرة في الحدث الداؿ عمى المستقبؿ البعيد كالقريب ،حيث

اعتمدت القصة عمى بداية درامية متأججة تقحـ المتمقي مباشرة في الحدث الداؿ عمى المستقبؿ عمى كفؽ نظاـ التبادؿ
الذاتي اك بناء التكقعات ( افؽ االنتظار) فالرؤيا التي بدأت بيا السكرة انما تعزز االفتراض الذىني الذم يككنو المتمقي عما

سي اتي ذكره ،كىي أكؿ ما يبدأ الحدث ليدؿ عمى النياية مف جية ،في حيف يدؿ تفسيرىا عمى مجريات األحداث التي تقكـ
إلييا  .فتخكفات يعقكب سرعاف ما تحدث لتدىـ المتمقي بسمسمة مف األحداث ألمرتبو عمييا  ،فمف فتنة غيابوي الجُّب ،إلى
الدنيا كمتطمبات العدؿ بيف الناس فييا ،كى ىي أحداث يأخ يذ
فتنة الرؽ كالى فتنة اإلغكاء ،كالى فتنة السجف ،كالى فتنة ي

عبر القصة حتى ظيكر
بصفيا بر ي
قاب بعض ،كتشكؿ – إذان -الحركة األكلى ( بداية السرد) بثكرة رؤيكيو انفعالية ،تستمر ى
كىك ما يمكف تسميتوي باإلفراج كجمع الشمؿ.
المحظة الجديدة  ،ى

كبذلؾ تنتيي ابتالءات
كقد تمثمت ذركة الحدث في تسمـ يكسؼ لدفة الحكـ ( )7كقياموي باألمر عمى خير ما يككف،
ى
ؼ فى ىد ىخميكٍا ىعمىٍي ًو
كس ى
{ك ىجاء إً ٍخ ىكةي يي ي
يكسؼ كاألمة ،كتبدأ معاناة اإلخكة  ،نتيجة أفعاليـ في المنتصؼ تقريبان  ،قاؿ تعالى :ى
ً
كف }(.)8
فى ىع ىرفىيي ٍـ ىك يى ٍـ لىوي يمنك ير ى

نحف قكـ مف ارض الشاـ ،قاؿ  :فما
كبعد ما
ى
ى
عرؼ يكسؼ (ع) أخكتو كىـ لوي منكركف ،قاؿ  :إني أنكر شأنكـ! قالكا :ي
()9
نمتاز طعامان ،فيكسؼ عرفيـ لكنيـ لـ يعرفكه  ،فبدأ منحى األحداث في اليبكط الى النياية عندما
شأنكـ ؟ قالكا  :جئتنا ي
حاكؿ يكسؼ استنقاذ أخيو أكال مف طغياف أخكتو ،كتأكد مف تغير أخكتوً نحك األفضؿ ،اتجو بعدىا إلى لحظة التنكير
كالكشؼ  ،عندما بيف ليـ ىكيتو كذكرىـ بما فعمكه ً
بو ،منطمقاي إلى نياية مغمقة كسعيدة كتـ فييا المقاء بعد الفراؽ كالتكبة
ي
كالتسامح .لذا فاف السكرة اتكأت عمى إنتقائية االحداث بحذؼ ما ليس لوي عالقة كايجاز ما يتطمب االختصار قميالن مف دكف
االخالؿ بترتيب االحداث .قاؿ تعالى{ ىفمى َّما استىٍيأ ً
صكٍا ىن ًجٌيان قىا ىؿ ىكبً ييريى ٍـ أىلى ٍـ تى ٍعمى يمكٍا أ َّ
ىخ ىذ ىعمىٍي يكـ َّم ٍكثًقان ِّم ىف
ىف أىىبا يك ٍـ قى ٍد أ ى
ىسكٍا م ٍنوي ىخمى ي
ٍ ي
()10
ً
ً
ً
ً
فيجع ىؿ رد كالده عمييـ يأتي
ض ىحتَّ ىى ىي ٍأ ىذ ىف لي أىبًي أ ٍىك ىي ٍح يك ىـ المٌوي لي }
كس ى
ؼ ىفمى ٍف أ ٍىب ىرىح األ ٍىر ى
المٌو ىك ًمف قىٍب يؿ ىما فىَّرطتي ٍـ في يي ي

ككاف الرد كاضحان ال يحتاج إلى
فك انر عمى الرغـ مف المسافة الشاسعة التي قطعكىا مف اجؿ اف يحممكا رسالتو إلى أبييـ ،
ى
ككأف المقدمات تـ
ص ٍبهر ىج ًمي هؿ }( ،)11فنالحظ إف األمر ال يحتاج إلى مقدمات
مقدمات {قىا ىؿ ىب ٍؿ ىس َّكلى ٍ
ى
ت لى يك ٍـ أىنفي يس يك ٍـ أ ٍىم انر فى ى
االكتفاء بيا في حدث يكسؼ العظيـ.
اذ اف القصة لـ تعتمد نمطان ثابتان ،بشكؿ ربما قد يحدث الممؿ ،فقد اعتمد عمى تقانة التكرار أك التكتر في نقؿ

اف الساقي قد كرر لرؤيا الممؾ
أحداث أخرل ،في تنكع مدىش كفي انتقاؿ مك وح بمعاف كثيرة،
ي
تيدؼ إلييا ،اذ يمحظ المتمقي ى
القريبة عمى مسامع يكسؼ (ع) الىمية ىذه الرؤيا االستباقة في ما سيؤؿ عمييا مصير الدكلة مف جية كمصير الشخصية
المحكرية ( يكسؼ ) عميو السالـ .
يخر يابًس و
قاؿ تعالى{س ٍبع بقىر و
ات ًس ىم و
ات } ( )12كيمكف مالحظة تقانة تسقيط
اف ىيأٍ يكمييي َّف ىس ٍبعه ًع ىج ه
اؼ ىك ىس ٍب ىع يس ينبالى وت يخ ٍ
ض ور ىكأ ى ى ى ى
ى ىىى
ؾ التقانة التي تعتمد عمى التشكيؽ  ،كعمى المفاجأة بيف لحظة كأخرل  ،مف
الحدث في أكثر مف مكضع في القصة  ،تم ى
()13
ً
ًَّ
ص ىر} ...
{كقىا ىؿ الذم ا ٍشتىىراهي مف ِّم ٍ
ذلؾ أف القصة لـ تيعرؼ في البداية بالرجؿ الذم اشترل يكسؼ (ع) فقالت عنوي ى
ً
كلـ يعرؼ ً
كبزكجتو حتى كانت الفضيحة المراكدة  ،فجاء التعريؼ بيما مفاجئان  ،كمكحيان بأمكر عدة منيا مدل بطكلة
بو
كجد نفسوي فيو  ،فضالن عف ككف الحدث فضيحة  ،لككنوي عند العزيز فضيحة
يكسؼ (ع)  ،كمدل صعكبة المكقؼ الذم ى
اكبر( ، )14كالقصة لـ تبمغ المتمقي عف قدرة يكسؼ (ع) الفعمية ال الرؤيكية عمى تأكيؿ األحاديث كالتنبؤ بالغيب كبدء

القَصَص القرآني وتشكالته قصة يوسف صليه السالم انموذجاً

أ.م.د زينب صلي صبيد

اؿ الى يأٍتًي يكما طىعاـ تيرىزقىانً ًو إًالَّ
ظيكر تمؾ القدرة عمى ارض الكاقع إال عند المزكـ  ،لما لجأ اليو زمياله في السجف {قى ى ى ى ى ه ٍ
ىنَّبأٍتي يك ىما بًتىأ ًٍكيمً ًو قىٍب ىؿ أىف ىيأٍتًي يك ىما ىذلً يك ىما ًم َّما ىعمَّ ىمنًي ىربِّي } (.)15
كيمتقي ذلؾ في اعتماد القصة عمى ذكر األحداث السمفية مف دكف إدخاليا ضمف مجريات تطكر الحدث الحالي،
ً
كف } ( ، )16إذ
المبتدئ مف رؤيا يكسؼ (ع) مف ذلؾ قكؿ أخكتو {قىاليكٍا ىيا أىىب ىانا ىما لى ى
كس ى
ؼ ىكًاَّنا لىوي لىىناص يح ى
ؾ الى تىأ ىٍمَّنا ىعمىى يي ي
اف تمؾ المعاممة كآثارىا ممتدة  ،كما يبدك مف
أشار اإلخكة بذلؾ إلى معاممة أبكيو سابقان لـ نجدىا ضمف األحداث بؿ ى
كالميـ عمى مدار الزمف السابؽ الذم سبؽ بدء القصة فعالن  ،كمف ذلؾ أيضان حديث إخكتو عف سرقة يكسؼ (ع)
فيي تشير إلى زمف سابؽ عمى أحداث القصة  ،بغض النظر عف آلية تفسير الحدث الذم يشيركف إليو كمدل
المدعاة ،ى
ىخ لَّوي ًمف قىٍب يؿ )17(. } ...فالقصة كاف كانت تنقؿ حادثة مف زمف ماض
ؽ أه
صدؽ رؤيتيـ لو  { :قىاليكٍا إًف ىي ٍس ًر ٍؽ فىقى ٍد ىس ىر ى
إال أنيا صيغت بأسمكب كظٌفت فيو كؿ أدكاتيا تكظيفان يرتبط ارتباطا كثيقان بالزمف المستمر؛ الف الق آرف الكريـ كتاب ىداية

لإلنسانية جميعان في كؿ العصكر .

فاف ىذه الدراسة كاف تعمقت بمكضكع يكاد يختمؼ عف الدراسات السابقة إال أنيا اعتمدت عمى دراسات تخص
لذا ى
الزمف كافادة منيا منيجان كمضمكنان مثؿ الزمف في القراف الكريـ كالزمف في النحك العربي  ،ففي قصة يكسؼ (ع) قكلو

ص ا ٍل ىح ُّ
ؽ} ...
اآلف ىح ٍ
تعالى{ ى
ص ىح ى
فيك لتقريب زمف الحاؿ مف
التعبير بالماضي مع انوى لـ يثبت إال مف إقرارىا الذم لـ يسبؽ  ،ألنو قريب الكقكع ى
الماضي)(.)19
()18

( اآلف ) ظرؼ زماف حاضر ثبت فيو الحدث ففي قصة يكسؼ (ع) جاء ((

بدء في لحظات مالمسة جدان لمحاضر
بيف الماضي كالحاضر ،ام ى
فاف -اآلف – ظرؼ مالمسة ى
كعميو ى
اف الحدث قد ى
اف الماضي المزعكـ ىك زمف نفسي ( كيجكز أف يككف المراد ثبكت الحؽ بقكؿ النسكة فيككف
استقر فيو ،أك ى
كظير ك ى
الماضي عمى حقيقتو  ،كتتقدـ الزماف لمداللة عمى االختصاص أم اآلف ال قبمو  .لمداللة عمى أف قبؿ ذلؾ الزماف كاف
()20

كىك تيمة يكسؼ (ع)
زمناى باطالن ى
ىناؾ مصاحبات لغكية كقرائف سياقية
تعالى{ ...قىا ىؿ الى يأٍتًي يكما طىعاـ تيرىزقىانً ًو إًالَّ
ى ى ىه ٍ
عمى تكرار زمف الحدث في المستقبؿ ،أم
ليما(.)22

تسيـ في الداللة عمى زمف االستقباؿ ،كما في قصة يكسؼ (ع) في قكلو
ىنَّبأٍتي يك ىما بًتىأ ًٍكيمً ًو }( ،)21حيث د ىؿ ىذا التقابؿ بيفى الفعميف ( :يأتيكما نبأتكما )
انو عميو السالـ ( ينبئيما بما يجعؿ ليما مف الطعاـ قب ىؿ أف يأتييما كيصفو

أفاد قدرة ثابتة ليكسؼ( عميو السالـ ) بما منحوي اهلل تعالى مف
اذ جاء الفعؿ الماضي –نبأتكما –داالن عمى زمف االستقباؿ ك ى
العمـ كالمقدرة عمى تأكيؿ األحاديث كالتعبير بيذه الصيغة دليؿ عمى صحة دعكاه في ىذه المعجزة التي يحمميا في تبميغ

رسالتو ً
الف ( فى ىعؿى ) تد يؿ عمى حتمية كقكع الحدث كتأكيده .
كيمكف تممس في بعض اآليات داللة زمنية ىيككف حرؼ التعدية قرينة دالة عمييا ففي قصة يكسؼ (ع) في قكلو
()23
ً
(منًعى ) كما يفيـ مف السياؽ ىك
تعالى { قىاليكٍا ىيا أىىب ىانا يمنً ىع ًمَّنا ا ٍل ىكٍي يؿ فىأ ٍىرًس ٍؿ ىم ىعىنا أ ى
ىخ ىانا ىن ٍكتى ٍؿ ىكًاَّنا لىوي لى ىحافظي ى
كف }  ،فزمف ي
المستقبؿ ،فيـ قد اكتالكا كجاءكا الى أبييـ إال أف منًعى منا الكيؿ إشارة إلى قكؿ يكسؼ(ع) ،قاؿ:فإذا لـ تأتكني ً
كيؿ
بو فال ى
ي
فيككف(منًعى ) يراد بو المستقبؿ( ،)24فالمنع سيقع في المستقبؿ ،ألنو تيديد مف يكسؼ (ع) ليـ أم انو حا ىؿ
لكـ عندم،
ي
بينيـ كبيف الكيؿ في المستقبؿ كد ٌؿ عمى ذلؾ رجكعيـ بالجياز ( الطعاـ ).
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اما حرؼ التعدية فقد كاف لو‘اثر في تحديد زمف المستقبؿ  ،فالفعؿ ً
ألف تركيب
(منعى ) يتعدل بالحرفيف ( عمى  ،مف ) ( ك ى
ى
ٌ
ي
()25
" يمنًعى منا " يؤذف بذلؾ ،إذ جعمكا الكيؿ ممنكع االبتداء منيـ ألف ( مف ) حرؼ ابتداء .

ك يدؿ الفعؿ ( قاؿ ) الماضي عمى التعجب الذم يخالطو التشيير بالحادثة عند اقترانو بالفعؿ المضارع (تراكد) المستمر
ً ً
ً
ً
ام ىأرىةي ا ٍل ىع ًز ً
اىا ىعف َّن ٍف ًس ًو } ( )26فيي تأكيد لمحدث كالتعجب منو ،ك حاؿ
يز تيىرًاكيد فىتى ى
قاؿ تعالى { ىكقىا ىؿ ن ٍس ىكةه في ا ٍل ىمد ىينة ٍ
فيي
النسكة في إشاعة الخبر كاعطاءه صكرةه أشمؿ فالمراكدة في نظرىف لـ تكف لمرة كاحدة  ،فبعد اف رفع حاجز الخفاء ى

الف سياؽ القصة يشير الى فارؽ طبقي بينيا
مستمرة كفي ىذا االتياـ إنيا ال زالت ( تراكد) ك التعجب مف ىذا الحدث ى
كبينوي – أم في نظرىف .-
أشار إلى أنيا تخمصو لالستقباؿ في حالة عدـ كجكد قرائف لفظية كمعنكية (.)27
حيث تنبو إلى ذلؾ أبك حياف الذم ى
بيف
ىثر في الداللة عمى الزمف ،ككذلؾ الكقؼ كاالبتداء الختالؼ التعميؽ ى
كلمقراءة القرآنية أ ه
يب ىعمىٍي يك يـ ا ٍلىي ٍكىـ
يحدث اتجاىان زمنيان جديدان  ،ففي قصة يكسؼ (ع) في قكلو تعالى { :قىا ىؿ الى تىثٍىر ى
أكرد الزمخشرم ثالثة احتماالت لتعمؽ ( اليكـ) بما قبميا  ،كىي :

أجزاء التركيب كىذا بدكره
ىي ٍغًف ير المٌوي لى يك ٍـ }( ،)28حيث

 -1التثريب ( ال تثريب ).
 -2اما بالمقدر في عميكـ .
 -3اك يغفر .

()29

أف زمف ( يغفر ) ىك زمف الحاؿ .بشارة يعاجؿ غفراف اهلل
فاالحتماؿ الثالث يظير ى
انتشار الكقؼ عمى( اليكـ)( ، )30كعميو فاف ( يغفر ) يدؿ عمى زمف مف االستقباؿ بمعنى الدعاء.

 ،أما أبك حياف كالطبرم فقد

اف اشكالية تمقي النص القصصي القراني تتحدد في محكريف االكؿ ىك تعددية الزمف كالثاني تاجيؿ ىذا الزمف كفؽ

خاصية افؽ االنتظار ام انتظار تحقؽ الفعؿ لذا فالمتمقي بانتظار تحقؽ الفعؿ منذ بداية القصة

القَصَص القرآني وتشكالته قصة يوسف صليه السالم انموذجاً
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ثالثاً :السمطة المكانية واثرها عمى الشخصية الرئيسة:

منح االطار المكاني قصة يكسؼ ( عميو السالـ) ابعادان سمطكية عمى المتمقي بما يممكو المكاف مف اثر

قكم كمشارؾ في سير االحداث ،فقد بدأت احداث القصة االكلى في البادية كما فييا مف معاناة كشضؼ العيش

كاحداث القصة الثانية في المدينة.

فقد كاف يكسؼ (ع) يحظى بحب كبير مف ابيو يعقكب (ع)  ،كقد الحظ اخكتو مكانة يكسؼ عند ابيو ،
فجعمت الغيرة تعتصر قمكبيـ  ،كالحسد يكشر عف أنيابو الخذ المكاف الفرعي دكره في سير االحداث ،إذ كاجمع
()31

االخكة امرىـ عمى اف يأخذكا يكسؼ (ع) كيمقكه في بئر عميؽ  ،ليطفئكا نار الغيرة التي تشتعؿ في قمكبيـ .
أخذ و
كبعد و
كعد مع كالدىـ  ،كافؽ الكالد عمى ارساؿ يكسؼ (ع) مع أخكتو لقضاء بعض الكقت في المعب
كالميك كبالفعؿ خرىج االخكة بػ يكسؼ (ع) الى مكاف بعيد  ،كقد عقدكا العزـ عمى تنفيذ خطتيـ (( فأخرجكه كبو
عمييـ ًكرامة  ،فمما برزكا الى البرية اظيركا لو العداكة كجعؿ اخكه يضربو فيستغيث باآلخر فيضربوي  ،فىجعؿ ال

بأبنؾ
يرل منيـ رحيمان فضربكه حتى كادكا يقتمكنو  ،فجعؿ يصيح كيقكؿ  :يا ابتاه يا يعقكب لك تعمـ ما يصنع ى
بنك اإلماء ! ( ، )32ثـ كصمكا الى مكاف فيو بئر عميؽ فالقكا فيو اخاىـ مف غير شفقة كال رحمة  } ،ىفمى َّما ىذ ىىيبكٍا بً ًو
ً
ىج ىم يعكٍا أىف ىي ٍج ىعميكهي ًفي ىغىي ىاب ًة ا ٍل يج ِّ
فنزؿ عميو
كف } (، )33
ى
ىكأ ٍ
ب ىكأ ٍىك ىح ٍيىنا إًلىٍيو لىتيىنبىِّئَّنييـ بًأ ٍىم ًرًى ٍـ ىىػ ىذا ىك يى ٍـ الى ىي ٍش يع ير ى
ً
ؾ يا يكسؼ
اف بعد ىذا الضيؽ فرجان  ،كأن ى
جبريؿ(عميو السالـ) ليطمئنوي بأف ىذا امتحاف اهلل كابتالؤًه ألنبيائو  ،ك ى
()34
دكر انتقالي في
بعد ىذا الفرج ستخبرىـ بأمرىـ ىذا  ،كخبرىـ ىذا كفعميـ ىذا ،كىـ ال يشعركف
لياخذ البئر ان
ى
سير االحداث بكصفو مكانان معاديان اكؿ االمر ،اال انو سرعاف ما يتحكؿ الى مكاف ينقؿ الشخصية الرئيسة مف
عيد الطفكلة الى عيد النبكة كالنضج .لتسير االحداث بعكدة األخكة ادراجيـ {كجاؤكٍا أىب ي ً
بعد
كف } ى
ىى ي ى
اى ٍـ ع ىشاء ىي ٍب يك ى
كف } بكاء
المغرب جاء في الظالـ حتى تككف ادكات الجريمة متخفيو كغير كاضحة كغير ظاىرة كىـ { ىي ٍب يك ى
ىاجـ
الكذب ،كليس بكاء الصدؽ ،كمف المعركؼ اف بكاء الكذب ال يقضى بو ،كدعكا أف ذئبا ضاريان شاردان
ى
إف ثمةى أم انر قد يد ٌبر كلكف ماذا عساه
شعر ى
أخاىـ عمى حيف غفمة منيـ فأكمو! كما أف سمع يعقكب بالقصة حتى ى

اف يفعؿ ،كاالدلة بيف يديو ال تقكل عمى ادانو مرتكب الجريمة ،فسمـ امره الى اهلل  ،طالبا منو الصبر عمى ىذا
المصاب الجمؿ (.)35

ثـ ينتقؿ المشيد القرآني ليخبرنا عف يكسؼ (ع) كقد اصبح في اسفؿ البئر كبينما ىك عمى ىذه الحالة فاذا

بقافمة تمكح لنا في االفؽ  ،فما أجمموي مف تصكير لمقافمة كىي تدنكا مف البئر مما يثمج الصدكر بعد لحظة
الكرب( ،)36قاصدة االستراحة كالتزكد بالماء كالطعاـ  ،كما اف يمقي بعض رجاؿ القافمة حبؿ السقاية في البئر

بذلؾ فرحان شديدان ،كيخبر رفاقوي بيذه البضاعة التي
طمبا لمماء ،حتى
يتبيف ليـ اف ثمةى غالمان في البئر  ،فيفرح ى
ى
ثـ يعرضكنوي لمبيع
ثـ اف تجار القافمة
ي
يستقر رأييـ عمى بيع ما كجدكه ،كمف ى
كسبيا مف غير تقدير كال تدبير ،ى
لبعض المارة ،فيشتريو و
ؾ
كاف صاحب جاه كمنصب كمكانة ،
قبؿ ذل ى
ككاف ى
ى
بثمف زىيد اك يبدك اف الذم اشتراه ى
صاحب تكفيؽ! اذ أف شراءهي ليذا الغالـ سكؼ يجمب لو الخير في قابؿ األياـ )2(.
و
حياتو ،ثـ يكشؼ اهلل تعالى
حيث تبدأ المحنة الثانية مف
انتيت المحنة االكلى في حياة ىذا النبي الكريـ ،ي
الن ً
ب ىعمىى أ ٍىم ًرًه ىكلى ًػك َّف أى ٍكثىىر َّ
كف } ( ،)37فمقد انطبقت جدراف
{كالمٌوي ىغالً ه
اس الى ىي ٍعمى يم ى
مضمكف القصة البعيد في بدايتيا ى
صار عبدان يباع في األسكاؽ ،
يىيف ،يح ًرىـ مف أبيو ،التقط مف البئر،
القي في البئر ،أ ى
ى
العبكدية عمى يكسؼ(ع) ى

مـــجلــــة العلــــوم االنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /المجلد /52العدد الرابع كانون االول 5102

صار مممككان ليذا الرجؿ ،انطبقت المأساة كصار يكسؼ بال حكؿ كال قكة
اشتراه رجؿ مف مصر ،ى
تعاممت قصة يكسؼ (ع) مع المكاف بانتقاء جمالي ،أفاد احداث القصة كتتخيؿ مجرياتيا ،

()38

 ...حيث

حيث رأينا األبكاب
كجاءت معالـ المكاف في المدينة تباعان ،ضمف سياؽ السرد ،اك مفردات الحكار
ي
المتعددة لممدينة ،ككجدنا االبكاب المتعددة في القصكر كبدأت تظير مفردات العيش الميف كالناعـ كالمستكل
المدني الذم تنتمي اليو شخصيات القصة .

كظيرت الحياة المدنية مف خالؿ القكافؿ التجارية التي تتجو الى مصر ككجكد النقكد ضمف النظاـ المالي
ً
المحاسبة كالعقاب ،ك السجف
كاالقتصادم المتعامؿ فيو حينذاؾ ،كاستخداـ المكازيف كالمعايير ،فضالن عف كجكد

ؾ
ظير نظاـ العقاب باإلعداـ صمبان في تم ى
ظير بشكؿ كاضح في حالة الساقي كالخباز كسيدنا يكسؼ (ع) قد ى
()39
اء عمى لساف يكسؼ (ع) في تعبير الرؤيا اك عمى صعيد الكاقع
الفترة سك ه

لينتقؿ المشيد القرآني مف خالص يكسؼ (ع) مف البئر الى ى
{كلى َّما ىبمى ىغ أى يش َّدهي آتىٍيىناهي
بيت العزيز قاؿ تعالى ى
()40
ًً
كىي محنة
يح ٍكمان ىك ًع ٍممان ىك ىك ىذلً ى
يف }  ،ى
ؾ ىن ٍج ًزم ا ٍل يم ٍحسن ى
بعد اف نجاهي اهلل تبارؾ كتعالى  ،أخرجوي مف أكؿ المحف ى
ً
فعاش (عميو
عز كجؿ مف تمؾ المحنة كأسكنو كما ذكرنا في قصر العزيز ،
القائو في البئر ،كاخرجوي البارم ى
ى
()41
{كلى َّما ىبمىغى أى يش َّدهي آتىٍيىناهي يح ٍكم نا ىك ًع ٍممان }
السالـ) عيشو ىنية كميا رغد ،ككميا راحو كطمأنينة كرفاىية
 ،قاؿ  :ى
قاؿ المفسركف  :ام بمغ (ثماني عشر سنة) ام تجاكز سف البمكغ  ،ككصؿ الى سف اكتماؿ العقؿ كالجسـ ( اتينو
()42

حكما ) ،ام :النبكة كعممان ام :عمـ تأكيؿ االحالـ مف اهلل تبارؾ كتعالى .

اشد مف محنة البئر  ،كاشد المحنة التي بعدىا دخكؿ
ثـ تأتي المحنة االخرل لسيدنا يكسؼ (ع) كىي ي
ً
{كىرىاكىدتٍوي الَّتًي يى ىك ًفي ىب ٍيتًيىا ىعف
السجف ،فيذه المحنة ىي محنة اغراءه بالفاحشة  ،ى
ثـ اتياموي بيا  ،قاؿ تعالى ى
()43
ً ً َّ ً
ام }
 .لياتي البيت بكصفو مكانان
ؾ قى ى
ت لى ى
اب ىكقىالى ٍ
اؿ ىم ىعا ىذ المٌ ًو إًَّنوي ىربِّي أ ٍ
ت ىى ٍي ى
َّن ٍفسو ىك ىغمقىت األ ٍىب ىك ى
ىح ىس ىف ىمثٍىك ى

معاديان آخر ليشكؿ سمطة اخرل تفرض نفسيا عمى مجريات االحداث بما آؿ اليو ىذا المكاف حيث اصبح البيت
طريؽ يؤدم الى مرحمة اخرل مف مراحؿ حياة الشخصية الرئيسة ( يكسؼ) اذ قرر العزيز كزكجتو ادخاؿ

يكسؼ(ع) الى السجف ،بدأت مرحمة جديدة مراحؿ االبتالء الذم نزؿ كأصاب سيدنا يكسؼ (ع) – بعد حقد
ً
كبعد الرؽ في بيت العزيز  ،كبعد االغراء بالشيكات كاالتياـ بالفاحشة
اخكتو كحسدىـ  ،كبعد االلقاء في الجب ،ى
ابتالء كبي انر مف اهلل ،
– يأتي البالء بالسجف  ،ي
حيث ادخؿ في السجف  ،كقضى فيو سبع سنيف  ،امتحانان عظيمان ك ن
كما اشد االبتالء كاالمتحاف عندما يككف عمى البراءة فيسجف (. )44
ىح يد يى ىما
اف قى ى
حيث دخؿ يكسؼ (ع) السجف ،كدخؿ معو فتياف قاؿ تعالى { :ىكىد ىخ ىؿ ىم ىعوي الس ٍ
اؿ أ ى
ِّج ىف فىتىىي ى
ىع ً
اؾ
ؽ ى ٍأر ًسي يخ ٍب انز تىٍأ يك يؿ الطَّ ٍي ير ًم ٍنوي ىنِّب ٍئىنا بًتىأ ًٍكيمً ًو إًَّنا ىن ىر ى
ىح ًم يؿ فى ٍك ى
ص ير ىخ ٍم انر ىكقىا ىؿ ى
اآلخ ير إًِّني أ ىىرانًي أ ٍ
أ ىىرانًي أ ٍ
ًً
يف } (.)45
ا ٍل يم ٍحسن ى

إًِّني
ًم ىف

(تغيب
فترل أف زمف القصة يظير لنا مف خالؿ انتظاـ المادة الحكائية ( )46فدخكؿ يكسؼ السجف
ه
ثـ خركجوي منوي ( إظيار كابانوى) لكف يكسؼ لـ يكف ليرضى اف يخرىج مف السجف كمازاؿ في قضية امرأة
كاخفاء) ى
فطمب أف يعاد النظر في االمر حتى يعمف ما كاف خافيان،
عف ايدييف لبس اك غمكض ،
ى
العزيز كالنسكة المكاتي قط ى

كيظير ما كاف مستك انر فيك اصرار كتاكيد عمى أ َّف السجف كاف كاف قيدان كسمطةن إال انو عممية االنتقاؿ المكاني
مف السجف الى خارجة عممية مشركطة لكي يتمارس الشخصية دك انر فاعالن

سطكتو عميو طيمة سني حياتو السابقة فمما سئمت النسكة عف االمر { يق ٍم ىف
ص ا ٍل ىح ُّ
ؽ أىىن ٍا ىر ىاكدتُّوي ىعف َّن ٍف ًس ًو
(،)47كأما امرأة العزيز فقد قالت
{اآلف ىح ٍ
ى
ص ىح ى
الخركج مف السجف مقركنة بالعز كالتمكف كالقكة

كسمطة عمى المكاف بعد اف مارس
اش لًمٌ ًو ىما ىعمً ٍمىنا ىعمىٍي ًو ًمف يسكوء}
ىح ى
ًً
ً
يف } لتاتي مرحمة
ىكًاَّنوي لىم ىف الصَّادق ى
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اج ىع ٍمنًي ىعمىى ىخ ىزآئً ًف األ ٍىر ً
ض
بعد االعالف عف براءة يكسؼ (ع) كخركجو مف السجف  ،قاؿ لمممؾ {قى ى
اؿ ٍ
ً
ً
يـ } ( )48فكاف لو ما اراد فعمى ىذه اشارة لالستعالء كالسيطرة عمى خزائف االرض ليككف المركز
إًِّني ىحفيظه ىعم ه
ً
كس ى
ؼ فى ىد ىخميكٍا ىعمىٍيو فى ىع ىرفىيي ٍـ ىك يى ٍـ لىوي
{ك ىجاء إً ٍخ ىكةي يي ي
كالبؤرة التي تتجمع حكليا االحداث السابقة كالالحقة  .قاؿ تعالى ى
ً
كف } ( ، )49لتعكد االحداث السابقة لكف في مكاف اخر اليؼ .
يمنك ير ى
حيث نرل اف قضية (االخفاء كاإلبانة) كرائيا بياف في نياية االمر حيث يكشؼ يكسؼ (ع) عف
ً
شخصيتو {قىا ىؿ ىى ٍؿ عمًمتيـ َّما فىع ٍمتيـ بًيكس ى ً ً
ؼ ىك ىىػ ىذا
ؼ قى ى
كف }{ ،قىاليكٍا أىإًَّن ى
كس ي
كس ي
ؾ ىأل ى
ؼ ىكأىخيو إً ٍذ أىنتي ٍـ ىجاىمي ى
اؿ أىىن ٍا يي ي
ىنت يي ي
ى ي ي
ى ٍ
()50
أً
ىخي قى ٍد ىم َّف المٌوي ىعمىٍيىنا }
ليحدث التغير المكاني اث انر مباش انر في سير االحداث كيصبح الحدث النازؿ مكصكالن
الى الحؿ كمف ثـ تتحقؽ الرؤيا االستباقية التي بدأت بيا القصة لتنتيي قصة يكسؼ (ع) بسجكد أبكيو كاخكتو

لو ،تأكيال لرؤياه التي جاءت في بداية القصة ،فالرؤيا التي بدأت رم از كاشارة كداللة كىي امكر خفيو غامضة
تعتمد االيحاء  ،ىاىي االف تنكشؼ كتظير ال تأكيال لفضيان مثمما فع ىؿ سيدنا يعقكب (ع) اكؿ القصة كانما فعؿ
ً
ام ًمف قىٍب يؿ قى ٍد ىج ىعمىيىا ىربِّي
{كقىا ىؿ ىيا أىىبت ىىػ ىذا تىأ ًٍكي يؿ يرٍؤىي ى
حقيقيان ككاقعيان مممكسان  ،ليقكؿ يكسؼ (ع) في نياية االمر ى
ىحقٌان} (. )51
اف االحداث كميا في قصة يكسؼ (ع) تقكـ عمى مبدأ االظيار كاألبانة كمف ىنا تتبيف الغاية البالغية مف
ات ا ٍل ًكتى ً
اب ا ٍل يمبً ً
يف } ( )52اذ جاء كصؼ القرآني بالمبيف مؤش ار دالليا عمى
استيالؿ السكرة بقكلو تعالى {الر تًٍم ى
ؾ ىآي ي
الخط الذم تقكـ عميو االحداث في البناء القصصي لسكرة يكسؼ (ع).

فجمالية المكاف في قصة يكسؼ (ع) تشكؿ عالمان مف المحسكسات قد تطابؽ مع عالـ الكاقع في صكر
ً
ً
ثـ كيد
كلكحات يتخيميا المتمقي ،فأف االنتقاؿ مف ( )53مكاف الى اخر في قصة يكسؼ (ع) مف
حضف كالده ى
اخكتو لو كرميو في البئر ،ثـ ً
ً
بيعو و
بثمف زىيد ،كقد قيؿ (( انيـ باعكه بأربعيف درىمان  ،كقيؿ  :باعكه باثنيف
ي
ي
ى
كعشريف درىما ))( ، )54ثـ سجف بعد االرتكاب ً
عميو ،فيذا كموي يصاحبو تحكؿ في الشخصية فيي مراحؿ مكظفة
ى
إف
لتمارس سمطة عمى الشخصية قادت في نياية االمر الى احداث تحكؿ ممحكظ في الشخصية  ،فمف ىنا نرل ى
المكاف يظير مف خالؿ االشياء التي تشغؿ الفراغ اك الحيز ككيفية كصؼ تمؾ االشياء التي تشير الى المكاف .
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اخلامتة

اهم النتائج التي يمخصها البحث هي :

 -1تنقسيـ انماط القص في القراف الكريـ عمى ثالثة انماط كىي:
القصة المكتممة كتمثميا سكرة يكسؼ عميو السالـ.المجمكعة القصصية كتمثميا سكرة الكيؼ.االحاالت القصصية كتمثميا سكرة الفجر. -2ينتشر النمط الثاني بشكؿ كبير في المصحؼ الشريؼ الف القرآف الكريـ انما ىك كتاب تكجيو كارشاد
55

ال كتاب متعة كمف دكاعي المكعظة اف تككف

كىدل كمكعظةه لممتقيف))
كمكعظة قاؿ تعالى(( ىذا بياف لمناس
ن
السكرة معبرة عف قضية كاحدة اك مجمكعة قضايا خاصة بارشاد الناس الى ماىك خير ليـ .ككاف االسمكب
القصصي المييمف عمى الخطاب الرباني الف النفس البشرية تميؿ الى ىكذا نكع مف االساليب التي تمخص
تجارب انسانية سابقة بما فييا مف صبر عمى البالء كقصص االنبياء  ،كتجارب االمـ االخرل التي ابادىا اهلل
سبحانو لعصيانيا االمر االليي .
 -3ترتيب األحداث مف خالؿ إقحاـ المتمقي مباشرة في الحدث الداؿ عمى المستقبؿ البعيد كالقريب  ،إذ اعتمدت
القصة بداية درامية متأججة تقحـ المتمقي مباشرة في الحدث الداؿ عمى المستقبؿ  .كفؽ نظاـ التبادؿ الذاتي اك
بناء التكقعات ( افؽ االنتظار) فالرؤيا التي بدأت بيا السكرة انما تعزز االفتراض الذىني الذم يككنو المتمقي عما
سياتي ذكره ،كىي أكؿ ما يبدأ الحدث ليدؿ عمى النياية مف جية ،في حيف يدؿ تفسيرىا عمى مجريات األحداث
التي تقكـ إلييا  .فتخكفات يعقكب سرعاف ما تحدث لتدىـ المتمقي بسمسمة مف األحداث ألمرتبو عمييا  ،فمف فتنة

غيابوي ُّ
الدنيا كمتطمبات العدؿ بيف الناس
الجب  ،إلى فتنة الرؽ كالى فتنة اإلغكاء  ،كالى فتنة السجف  ،كالى فتنة ي
قاب بعض  ،كتشكؿ – إذف -الحركة األكلى ( بداية السرد) بثكرة رؤيكيو
كىي أحداث يأخ يذ بصفيا بر ي
فييا  ،ى

عبر القصة حتى ظيكر المحظة الجديدة  ،كى ىك ما يمكف تسميتوي باإلفراج كجمع الشمؿ.
انفعالية  ،تستمر ى
 -4اعتماد القصة عمى ذكر األحداث السمفية دكف إدخاليا ضمف مجريات تطكر الحدث الحالي  ،المبتدئ مف
ً
حيث
كف } (، )56
رؤيا يكسؼ (ع) مف ذلؾ قكؿ أخكتو {قىاليكٍا ىيا أىىب ىانا ىما لى ى
ي
كس ى
ؼ ىكًاَّنا لىوي لىىناص يح ى
ٍمَّنا ىعمىى يي ي
ؾ الى تىأ ى
اف تمؾ المعاممة كآثارىا ممتدة  ،كما
أشار اإلخكة بذلؾ إلى إليو معاممة أبكية سابقان لـ نجدىا ضمف األحداث بؿ ى

يبدك مف كالميـ عمى مدار الزمف السابؽ الذم سبؽ بدء القصة فعالن  ،كمف ذلؾ أيضان حديث إخكتو عف سرقة

فيي تشير إلى زمف سابؽ عمى أحداث القصة  ،بغض النظر عف آلية تفسير الحدث الذم
يكسؼ (ع) المدعاة  ،ى
()57
فالقصة كاف
ىخ لَّوي ًمف قىٍب يؿ . } ...
ؽ أه
يشيركف إليو كمدل صدؽ رؤيتيـ لو  { :قىاليكٍا إًف ىي ٍس ًر ٍؽ فىقى ٍد ىس ىر ى
كانت تنقؿ حادثة مف زمف ماض ،إال أنيا صيغت بأسمكب كظٌفت فيو كؿ أدكاتيا تكظيفان يرتبط ارتباطا كثيقان
بالزمف المستمر ،ألف القرآف الكريـ كتاب ىداية لإلنسانية جميعان في كؿ العصكر .

 -5إ َّف اشكالية تمقي النص القصصي القرآني تتحدد في محكريف االكؿ ؛ىك تعددية الزمف كالثاني تأجيؿ ىذا
الزمف كفؽ خاصية افؽ االنتظار ام انتظار تحقؽ الفعؿ  .لذا فالمتمقي بانتظار تحقؽ الفعؿ منذ بداية القصة.

 -6منح االطار المكاني قصة يكسؼ ( عميو السالـ) ابعادان سمطكية عمى المتمقي بما يممكو المكاف مف اثر قكم

كمشارؾ في سير االحداث ،فقد بدأت احداث القصة االكلى في البادية كما فييا مف معاناة كشظؼ العيش

كاحداث القصة الثانية في المدينة.
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حيث رأينا األبكاب المتعددة
 -7كجاءت معالـ المكاف في المدينة تباعان ،ضمف سياؽ السرد  ،اك مفردات الحكار ي
لممدينة  ،ككجدنا االبكاب المتعددة في القصكر كبدأت تظير مفردات العيش الميف كالناعـ كالمستكل المدني الذم
تنتمي اليو شخصيات القصة .
كظيرت الحياة المدنية مف خالؿ القكافؿ التجارية التي تتجو الى مصر ككجكد النقكد ضمف النظاـ المالي
ً
المحاسبة كالعقاب  ،كظير
كاالقتصادم المتعامؿ فيو حينذاؾ  ،كاستعماؿ المكازيف كالمعايير  ،فضالن عف كجكد
ؾ
ظير نظاـ العقاب باإلعداـ صمبان في تم ى
السجف بشكؿ كاضح في حالة الساقي كالخباز كسيدنا يكسؼ (ع) كقد ى
.
اء عمى لساف يكسؼ (ع) في تعبير الرؤيا اـ عمى صعيد الكاقع
الفترة سك ه

 -8أف زمف القصة يظير لنا مف خالؿ انتظاـ المادة الحكائية فدخكؿ يكسؼ السجف
ه
ثـ خركجوي
(تغيب كاخفاء) ى
منوي ( إظيار كابانوى) لكف يكسؼ لـ يكف ليرضى اف يخرىج مف السجف كمازاؿ في قضية امرأة العزيز كالنسكة
فطمب اف يعاد النظر في االمر حتى يعمف ما كاف خافيان  ،كيظير ما
قطعف ايدييف لبس اك غمكض ،
المكاتي
ى
ى
كاف مستك انر  .فيك اصرار كتاكيد عمى اف السجف كاف كاف قيد كسمطة اال انو عممية االنتقاؿ المكاني مف السجف
الى خارجة عممية مشركطة  .كي تمارس الشخصية دك انر فاعالن كسمطة عمى المكاف بعد اف مارس سطكتو عميو
اش لًمٌ ًو ىما ىعمً ٍمىنا ىعمىٍي ًو ًمف يسكوء} (،)58كأما امرأة
طيمة سني حياتو السابقة فمما سئمت النسكة عف االمر {قي ٍم ىف ىح ى
ؽ أىىناٍ راكدتُّو عف َّن ٍف ًس ًو كًاَّنو لى ًمف َّ ً ً
ص ا ٍل ىح ُّ
يف } لتاتي مرحمة الخركج مف
العزيز فقد قالت
ىى ي ى
الصادق ى
ى ي ى
{اآلف ىح ٍ
ى
ص ىح ى
السجف مقركنة بالعز كالتمكف كالقكة

فجمالية المكاف في قصة يكسؼ (ع) تشكؿ عالمان مف المحسكسات قد تطابؽ عالـ الكاقع في صكر
-9
ً
ً
كلكحات يتخيميا المتمقي ،فأف االنتقاؿ مف مكاف الى اخر في قصة يكسؼ (ع) مف
ثـ كيد اخكتو لوي
حضف كالدهي ى
((
ثـ بيعوي و
يف درىما ،
بثمف زىيد  ،كقد قيؿ انيـ باعكه بأربعيف درىمان  ،كقيؿ  :باعكه باثنيف كعشر ى
كرميوي في البئر ى
ً
عميو ،فيذا كموي يصاحبو تحكؿ في الشخصية فيي مراحؿ مكظفة لتمارس سمطة عمى
ثـ سجف بعد االرتكاب
إف المكاف يظير مف
الشخصية قادت في نياية االمر الى احداث تحكؿ ممحكظ في الشخصية  ،فمف ىنا نرل ى
خالؿ االشياء التي تشغ ؿ الفراغ اك الحيز ككيفية كصؼ تمؾ االشياء التي تشير الى المكاف .
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أ.م.د زينب صلي صبيد

القَصَص القرآني وتشكالته قصة يوسف صليه السالم انموذجاً

المصادر:

 -القرآن الكريم

 ابف خالكيو ،كجيكده في المغة مع تحقيؽ كتابوي شرح مقصكده ابف دريد  ،د .محمكد جاسـ محمد الدركيش ،دار الشؤكف الثقافية  ،بغداد 1990 ،ـ.
 بناء الركاية  ،سي از قاسـ  ،دراسة مقارنة في ( ثالثية ) نجيب محفكظ  ،ط ، 1دار التنكير لمطباعة كالنشر ،بيركت  ،لبناف1985،ـ.

 تفسير سكرة يكسؼ (ع) ،األماـ محمد رشيد رضا  ،صاحب المنار  ،مكتبة الكفاء  ،دار المنار  1865ىػ -1935ـ.
 تاريخ الطبرم ،تاريخ األمـ كالممكؾ  ،أبي جعفر محمد بف جرير الطبرم ج ،1بيركت – لبناف  ،دار الكتبالعممية،منشكرات

محمد

عمي

بيضكف

 تحميؿ الخطاب الركائي  ،سعيد يقطيف ،المركز الثقافي العربي  ،ط، 4بيركت  ،لبناف. 2005 ، تفسير التحرير كالتنكير  ،لألماـ الشيخ الطاىر بف عاشكر  ،الدار الكطنية لمنشر كالتكزيع  ،تكني 1396 ،ىػ1976ـ. تفسير النير الماد مف البحر المحيط  ،تأليؼ أبي حياف األندلسي  ،تحقيؽ ىدياف الغناكم  ،دار الجناف –بيركت .

 جمالية القصة القرآنية  ،قصة سيدنا يكسؼ (ع) انمكذجان  ،د .باف حميد فرحاف  ،جامعة بغداد  ،كمية التربيةلمبنات  ،قسـ عمكـ القراف .

 الحبؾ المكاني في السياؽ القصصي القرآني  ،سكرة يكسؼ انمكذجان آمنة عشاب  ،رسالة ماجستير  ،غيرمنشكرة 2007- 2006 ،ـ.

 الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ  ،أبك القاسـ جار اهلل محمكد عمر الزمخشرم (ت 538ىػ)  ،ط ، 1دار الفكر  ،ج 1397 ،2ىػ 1977 ،ـ.
 -كماؿ دسكقي عمكـ النفي  ،مج  ، 1القاىرة  ،دار النيضة العربية .1977

 منيج القصة القرآنية في تيذيب الشيكات  ،احمد عبد القادر حسف قطناني ،تحقيؽ:محسف سميح الخالدم ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس  ،فمسطيف  2011 ،ـ.
 مختار الصحاح  ،لألماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم  ،ط ، 5دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،ص .ب  7876بيركت ،لبناف (،د.ت).

 نتائج التحصيؿ في شرح التسييؿ  ،محمد بف محمد بف أبي بكر ألمرابطي  ،تحقيؽ :مصطفى صادؽ العربي،جامعة قاريكنس ،ج ( ،1د .ت).
 الكحدة المكضكعية في سكرة يكسؼ (ع) ،حسف محمد باجكدة  ،تحقيؽ  :منى منير سرحاف  ،نشر  ،محمدإبراىيـ ىاشـ السيد .
( -)1منهج القصة القرآنٌة فً تهذٌب الشهوات ،احمد عبد القادر حسن قطنانً  ،تحقٌق :محسن سمٌح ألخالدي  ،جامعة النجاح
الوطنٌة  ،نابلس ،فلسطٌن 2011 ،م .
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