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يقوم عليها التحليل األنثروبولوجي من خالل نظرية واآلليات اليت  �دف الدراسة إىل معرفة األسس     

الوساطة، ومعرفة حدودها وكيفية تطبيقها على النصوص، ومدى فاعليتها يف الكشف عن واقع اإلنسان، 

  .وهذا يف إطار الدراسة اليت قام �ا إدريس نقوري الذي وظف نظرية الوساطة يف حتليل قصة يوسف

وهي الذات واملوضوع والوسيط، وما جيمع : اطة على ثالث عناصرنتج عن تطبيق النظرية قيام الوس 

بينها هو وجود الرغبة واإلرادة، وقد تنوعت يف قصة يوسف بني إرادة اهللا وإرادة األبوين، ضمن وساطة 

  .إجيابية وأخرى سلبية

ع كما نتج عن الدراسة معرفة طريقة معامالت اإلنسان، قصة القميص، الدم والسكني، وكلها وقائ

  .تكشف عن حياة االنسان يف زمن النيب يوسف عليه السالم

  . إدريس نقوري؛ يوسف عليه السالم؛ قرآن نثروبولوجيا؛أ نظرية الوساطة؛ :الكلمات المفتاحية

Abstract : 
 The study aims to know the foundations and mechanisms on which 
anthropological analysis is based through the theory of mediation, and to 
know the limits of the theory and how to apply it to texts, and the extent of 
its effectiveness in revealing human reality, and this in the context of the 
study conducted by Idris Naquri, who used the theory of mediation to 
analyze the story of the prophet Joseph. 
The application of the theory resulted in the settlement of mediation on three 
elements: the subject, the object, and the mediator, and what unites them is 
the presence of desire and will, and in Joseph’s history it varied between the 
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will of God and the will of the parents, in a positive and negative mediation. 
The study also resulted in knowledge of the manner of human dealings, the 
story of the shirt, blood and knife, all of which are facts that reveal the life of 
man in the time of Prophet Yusuf, peace be upon him. 
key words: Theory of mediation Anthropology;; Idris Naquri; Prophet 
Yusuf;  Quran 

  

  : مقّدمة

تندرج نظرية الوساطة ضمن جمال البحث األنثروبولوجي وهو علم يعىن باإلنسان من حيث 

العالقات اليت يعقدها مع باقي البشر، وتأخذ الوساطة على عاتقها تطوراته وطرق معيشته، وكذا 

جانبا من هاته العالقات، فهي نظرية �تم اإلنسان كموضوع الدراسة، ويف نفس الوقت ميثل دور 

  .الذات الفاعلة ويلعب دور الوسيط يف حتقيق موضوع رغبته

ضوع الرغبة واإلرادة، وذلك تتبع إدريس نقوري مفهوم الوساطة يف الفكر والفن وربطها مبو 

بتطبيق معايري النظرية على قصة يوسف عليه السالم املذكورة أحداثها يف القرآن الكرمي، وغايته يف 

ذلك معرفة طبيعة اإلنسان وعالقاته، وتعد الدراسات احلداثية اليت سعى أصحا�ا إىل استثمار 

ين، وهي دراسة متميزة إذ طبق آليات مفاهيم ومناهج الدرس الغريب املعاصر يف فهم النص القرآ

  .املنهج األنثروبولوجي على القرآن الكرمي 

  :من هاته املتغريات نطرح التساؤل اآليت

  .إىل أي مدى يسهم التحليل االنثروبولوجي يف فهم القصص القرآين؟ 

كيف اعتمد نقوري مفاهيم الوساطة يف الكشف عن مراحل تطور حياة النيب يوسف عليه 

  .؟السالم

يسهم التحليل االنثروبولوجي يف معرفة طرق السرد يف القصص القرآين، إذ متثل قصة يوسف 

عليه السالم النموذج األمسى يف التجارب االنسانية، وما عربت عنه من رغبات سلبية وإجيابية، إذ 

يوسف عليه  ذكرت وقائعها يف سورة واحدة، وأن اإلرادة اإلهلية حتققت منذ البداية بالرؤيا إىل لقاء

  .السالم بأبويه وإخوته 

�دف الدراسة إىل معرفة األسس واآلليات اليت يقوم عليها التحليل األنثروبولوجي من خالل 

نظرية الوساطة، ومعرفة حدودها وكيفية تطبيقها على النصوص، ومدى فاعليتها يف الكشف عن 

 .خمتلف عالقات اإلنسان
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  األنثروبولوجيا ماهية : أوال

الباحث الفرنسي جان بواريه أن كلمة األنثروبولوجيا ظهرت أوال يف كتابات علماء يذكر 

ورمبا كان عامل الطبيعة األملاين ...الطبيعة إبان القرن الثامن عشر لتعين التاريخ الطبيعي لإلنسان

ويذكر ...جوهان بلومينباخ أول من أدخل كلمة األنثروبولوجيا يف منهج تدريس التاريخ الطبيعي

واريه أيضا أن الفيلسوف األملاين إميانويل كانت أشاع استخدام هذا املصطلح خاصة بعد صدور  ب

  . 1 "األنثروبولوجيا من منظور علمي"كتابه 

عند االجنليز يطلق على علم اإلنسان وأعماله مع ميل "مث أصبح مصطلح األنثروبولوجيا 

با فيعين دراسة اإلنسان من الناحية خاص للتأكيد على دراسة الشعوب البدائية، أما يف أورو 

الطبيعية ويف أمريكا اإلثنولوجيا أو اإلثنوغرافيا لوصف اإلثنولوجيا الثقافية، وتعين األنثروبولوجيا 

  .2"عندهم علم دراسة الثقافات البشرية البدائية واملعاصرة

اإلنسان كمخلوق العلم الذي يدرس " بعلم اإلناسة"وبني هذه املفاهيم نقصد باألنثروبولوجيا 

ينتمي إىل العامل احليواين من جهة ومن جهة أخرى أنه الوحيد من األنواع كلها الذي يصنع الثقافة 

، كما أنه العلم الذي يدرس اإلنسان، من حيث هو كائن عضوي يعيش يف جمتمع 3"ويبدعها

لوكا حمددا، تسوده نظم وأنساق اجتماعية يف ظل ثقافة معينة، ويقوم بأعمال متعددة ويسلك س

أو هو العلم الذي يدرس احلياة البدائية واحلياة احلديثة املعاصرة، وحياول التنبؤ مبستقبل اإلنسان 

  .4"معتمدا على تطوره عرب التاريخ اإلنساين

 1981وكتعريف جامع نذكر ما وضعه شكر سليم يف قاموس األنثروبولوجيا الذي صدر عام 

  .5"دراسة اإلنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا األنثروبولوجيا هي علم" يقول فيه

تعد اإلثنولوجيا فرعا من فروع : أما مصطلحي اإلثنوغرافيا واإلثنولوجيا فنجد التميز التايل

األنثروبولوجيا خيتص بالبحث والدراسة عن نشأة السالالت البشرية واألصول األوىل لإلنسان 

وتعين دراسة الشعوب ولذلك تدرس  ethnosنوس وترجع لفظة إثنولوجيا إىل األصل اليوناين أث

دراسة حتليلية مقارنة عن طريق "، 6"اإلثنولوجيا خصائص الشعوب الغوية والثقافة الساللية

قصد استنباط تعميمات عن أصول الثقافات وتطورها وأوجه  7"استخدام مناهج األنثروبولوجيا

  .8"االختالف فيما بينها وحتليل انتشارها حتليال تارخييا
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دراسة منتجات اإلنسان مادية كانت أم غري مادية والعوامل اليت "أما اإلثنوغرافيا فموضوعها 

، ونقصد �ذا الدراسة الوصفية ألسلوب احلياة 9"حتدد عمليات استعار�ا وانتشارها بني الشعوب

الل فرتة زمنية وجمموعة التقاليد والعادات والقيم واألدوات والفنون واملأثورات لدى مجاعة معينة خ

  .10"حمددة

والفرق بينهما أن اإلثنوغرافيا تعمد إىل وصف ثقافة ما يف جمتمع معني اإلثنولوجيا جتمع 

الوصف واملقارنة بدراسة الظواهر الثقافية دراسة تارخيية مقارنة زمنية تارخيية، فعلم اإلثنولوجيا أوسع 

غا�ا الشفهية وعادا�ا وتقاليدها وأديا�ا من اإلثنوغرافيا إنه يدرس الشعوب من كل نواحيها يف ل

وهو يتتبع الدراسة امليدانية على أرض الواقع، وال يكتفي بالوثائق املكتوبة بينما يكتفي علم 

اإلثنوغرافيا بالدراسة التحليلية الوصفية لذا كانت ترمجته إىل اللغة العربية بعلم خصائص 

 .11"الشعوب

  : أقسام األنثروبولوجيا .1

حنن نصف "تقول ) 1979-1901( مارجريت ميدكتبت الباحثة األنثروبولوجية األمريكية 

اخلصائص اإلنسانية األنثروبولوجية والثقافية للنوع البشري عرب األزمان، ويف سائر األماكن وحنلل 

لي الصفات البيولوجية والثقافية احمللية كأنساق مرتابطة ومتغرية، وتعىن أيضا ببحث اإلدراك العق

لإلنسان وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصاالته، وبصفة عامة حنن األنثروبولوجيون نسعى لربط 

  .12"وتفسري نتائج دراستنا يف إطار نظريات التطور أو مفهوم الوحدة النفسية املشرتكة بني البشر

 يبحث األول يف: ومن هذا القول ميكن أن نقسم علم األنثروبولوجيا إىل قسمني أساسيني

اإلنسان، ويعرف باألنثروبولوجيا الطبيعية، يف حني يبحث الثاين يف أعمال اإلنسان ويعرف 

   .احلضارية/ باألنثروبولوجيا الثقافية 

م، أمام التفكري العلمي  19لقد احنسرت الفلسفة إىل حد ما يف النصف الثاين من القرن 

ادوارد تايلور أن يرى يف تنوع أساليب حيث تطورت العلوم االجتماعية واستطاع العامل الربيطاين 

حياة الشعوب وتطورها ظاهرة جديرة بالدراسة وأن علم ا جديدا جيب أن ينشأ ويقوم �ذه املهمة 

واليت تندرج ضمن  civilisation"13أو احلضارة culture ومسى تايلور هذه الظاهرة بالثقافة 

رس النواحي االجتماعية والثقافية حلياة أقسام األنثروبولوجيا، وتعين جمموع التخصصات اليت تد

) أو حضارات ما قبل التاريخ(اإلنسان، يدخل يف ذلك الدراسات اليت تتعلق حبياة اإلنسان القدمي 
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وهي العلم الذي يهتم بدراسة الثقافة اإلنسانية، ويعىن بدراسة أساليب حياة اإلنسان وسلوكاته 

فية إذن �دف إىل فهم الظاهرة الثقافية وحتدد فاألنثروبولوجيا الثقا...النابعة من ثقافته

  .14"عناصرها

يعود الفضل يف ظهور األنثروبولوجيا الثقافية كفرع مستقل عن األنثروبولوجيا العامة يف النصف 

، والذي قدم تعريفا شامال للثقافة عام إدوارد تايلورم إىل العامل االجنليزي 19الثاين من القرن 

 :ة البدائية وقد مرت األنثروبولوجيا الثقافية مبراحلالثقاف"، يف كتابه 1871

 .م 19مرحلة البدائية من ظهور األنثروبولوجيا إىل القرن  -1

 )معرفة تاريخ ثقافة الشعوب(وتعد املرحلة التكوينية  1915-1900مرحلة ثانية مابني   -2

 .فرتة االزدهار وكثرة البحوث واملناقشات 1930-1915مرحلة ثالثة   -3

وهي الفرتة التوسعية حيث متيزت باعرتاف اجلامعات  1940-1930عة مرحلة راب  -4

 .األمريكية واألوربية باألنثروبولوجيا الثقافية كعلم خاص

إىل يومنا هذا توسع نطاق األنثروبولوجيا خارج أوربا  -1940وهي الفرتة املعاصرة من   -5

 .15"وأمريكا

يصطلح عليه " األنثروبولوجيا الثقافية"أما عن املصطلح فإن ما يدرجه األمريكيون حتت عبارة 

الفرنسيون باإلثنولوجيا أو اإلثنوغرافيا يف بعض األحيان، وهم يدرسو�ا حتت مظلة علم االجتماع، 

وتستخدم يف أملانيا مثال ... أما االجنليز فقد اختاروا تسمية أخرى وهي األنثروبولوجيا االجتماعية

ن، بينما تستخدم كلمة إثنولوجيا لتشري إىل علم الشعوب وإذا لإلشارة إىل الدراسة الطبيعية لإلنسا

انتقلنا إىل االحتاد السوفيايت ومعه معظم بالد شرق أوربا جند أن مصطلح اإلثنوغرافيا يشيع 

  .16"استخدامه

ويكثر استعمال اإلثنولوجيا أل�ا تعتمد عملييت التحليل واملقارنة فتكون عملية التحليل يف 

حدة، بينما تكون عملية املقارنة يف دراسة ثقافتني أو أكثر، وتدرس اإلثنولوجيا دراسة ثقافة وا

 الثقافات احلية املعاصرة واليت ميكن التعرف إليها بالعيش بني أهلها، كما تدرس الثقافات املنقرضة

ظاهرة بواسطة خملفا�ا األثرية املكتوبة والوثائق املدونة، و�تم إىل جانب ذلك بدراسة ) البائدة(

والسيما قوانني الشعوب والعادات 17"التغري الثقايف من خالل البحث يف تاريخ الثقافات وتطورها

والنظم والقيم والتقاليد مثل النسب األبوي أو األمومي، سلطة األب، االختالط وطرائق الزواج 
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ة والثقافة بصفة عامة ، كما تتناول اللغات واللهجات احمللية والتأثريات املتبادلة بني اللغ18"املختلفة

  .19"وذلك ما يعرف بعلم اللغويات

ويف عالقة األنثروبولوجيا بعلم اللغة فقد استفاد األنثروبولوجيون من مناهج دراسة اللغة مثل 

، حيث انطلق من القوانني اليت توصل إليها العاملان ليفي شتراوساملنهج البنيوي الذي استثمره 

  20".بسون يف جمال اللغة باعتبارها منوذجا نظريافرديناند دي سوسري ورومان جاك

ولذا هو يطالب األنثروبولوجيني بأن حيذو حذو اللغويني البنيويني، وذلك من خالل االنتقال 

من البحث يف وظيفة نسق املصطلحات إىل البحث يف كيفية عمل هذا النسق، وهلذا جنده يقول 

  .21"ف وظيفة النسق ذاته مل نكن نعرفهاملشكلة أننا كنا يف حالة اللغة إذ كنا نعر " 

وقد ترتب على هذا االنتشار املتعدد األوجه للبنيوية يف دوائر وأقسام األنثروبولوجيا أن بدأ 

ودفعت �م البنيوية كذلك إىل مشاركة زمالئهم يف علوم "األنثروبولوجيون إعادة النظر يف مقوال�م 

، وهذا ما يصرح به ليفي 22"يات التحليل النفسيإنسانية أخرى كالنقد واألدب، الفلسفة ونظر 

من أنه تأثر مبصادر غري أنثروبولوجية، وعلى نظرياته وأفكاره يف جمال األنثروبولوجيا فمن "شرتاوس 

األعمال الروائية لبلزاك وبروست واألعمال الشعرية لشعراء مثل بودليري : بني تلك املصادر مثال

نه يشارك روسو يف النظر إىل اإلنسان كما أ  23"س أرنستوماالرميه وأعمال رسامني مثل ماك

  .24"والطبيعة على أ�ما مكمالن وليس نقيضان لبعض

  :األنثروبولوجيا عند كلود ليفي شتراوس. 2

إن املتتبع لتطور مشروع ليفي شرتاوس البنيوي ميكنه مالحظة أن ليفي شرتاوس قد وضع مجيع 

إلثبات أن وحدة العقل البشري وآليات عمله إمنا هي واحدة أدواته املنهجية وفق تصوره البنيوي 

الطوطمية : يف ا�تمعات البدائية املعقدة، لذا فإنه مبعاجلته لعدد من املوضوعات يف العقل الوحشي

وإمنا يريد إثبات "والتنظيم القبلي، قوانني الزواج، السحر، األسطورة، نظم احملرمات والطقوس

كم يف الالشعور، وإن هذه القوانني طاملا أثبت العامل اللغوي دي سوسري سيادة قوانني واحدة تتح

وظيفتها على املستوى العقلي يف جمال عمل اللغة إذا ما املانع أن تكون نفس القوانني هي املوجهة 

  .25"للسلوك االجتماعي الثقايف

ضرورة البحث يف ومن هنا فان ليفي شرتاوس يرى أن مهمة األنثروبولوجية البنيوية تتمثل يف 

الزواج، : الكيفية اليت تقوم �ا البنية الالشعورية للعقل بتنظيم املمارسات االجتماعية الثقافية
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، ويرى أن مجيع مبادئ االختيار يف الزواج إمنا تتم وفق حتكم 26"الطقوس، األساطري، اللغة وغريها

، إنه عملية عقلية 27"األساسيةالبىن العقلية الالشعورية، حيث يشكل نسق االتصال أحد أركا�ا 

مثل التصنيف الذي يقوم به العقل يف جمال اللغة وهو ما يقوم به العقل أيضا يف جمال تعامله مع 

  .عناصر الطبيعة وا�تمع

حياول شرتاوس من خالل موضوع الزواج والقرابة باعتبارمها ممارسة اجتماعية، إثبات أن البىن 

توى العقلي الالشعوري تعترب واحدة بني كل البشر، وهي بذلك العميقة أو املسترتة على املس

، كما أنا تعتمد مجيعها على قوانني 28"تعترب مسؤولة عن هذه املمارسات أو الفعل االجتماعي

  .29"عقلية وكونية الطابع، وهي تتحكم يف موضوع القرابة والزواج مثلما تتحكم يف اللغة

ارخييا املفتاح الذي استطاعت األنثروبولوجيا عربه فهم إن القرابة كميدان للدراسة شكلت ت...

إن القرابة يف هذه ا�تمعات متثل النسق الذي يلعب ...وحتليل ا�تمعات غري الصناعية أو البدائية

الدور املهيمن ورمبا النسق األهم الذي يتقاطع مع بقية األنساق والنظم االجتماعية األخرى  

، وهو يعترب القرابة نظام مصطلحات متداول بني 30"اخل...قتصاديكالنسق السياسي، الديين واال

، وباعتبارها عالقات، مواقف اجتماعية )نسق املصطلحات( األفراد املنتمني إىل مجاعة قرابية

  .31)"نسق املواقف(وسيكولوجية 

  "أركون" تطبيقات األنثروبولوجيا على األديان . 3

فيها من القرابة والزواج واألساطري واللغة، ركز حممد  باإلضافة إىل أنثروبولوجيا شرتاوس وما

أركون على اجلانب الروحي وهو الدين، فيما أمساه مبشروع اإلسالميات التطبيقية أو األنثروبولوجية 

الدينية، واليت نقصد �ا دراسة األديان يف ا�تمعات البشرية من أجل املقارنة فيما بينها، 

، وفهم آلية اشتغال الروح البشرية، فيما وراء كل اخلصوصيات واستخالص القواسم املشرتكة

الضيقة احملصورة بشعب واحد أو دين واحد، فمادام اإلنسان سجني دين واحد فإنه مل يفهم 

الظاهرة الدينية يف أبعادها األنثروبولوجية، واملقصود بالظاهرة األنثروبولوجية السمة اليت متيز اجلنس 

  .32"جندها بأشكال شىت يف كل ا�تمعات البشرية البشري من غريه واليت

يهاجم أركون الطريقة التقليدية لتعليم األديان أل�ا مل تعد مناسبة للعصر وأل�ا ترسخ وعيا 

قروسطيا طائفيا ميرن ا�تمع أو جيعل وعيه مستلبا واحلل الذي يقرتحه أركون هو التعليم احلديث 

، إذا مل نعتنق منهجيات 33"ان وأنثروبولوجية الدينلتاريخ األديان وعلم اجتماع األدي
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األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية وتساؤال�ا وفضوهلا املعريف فإنه من غري املمكن أن نقدم تعليما 

إنه يدعو إىل تدريس تاريخ األديان من خالل علم االجتماع الديين  34، "علمانيا لتاريخ األديان

  .واألنثروبولوجية الدينية وتاريخ األديان املقارن 

يقول أركون إذا قمنا �ذه التحليالت واالستعادة النقدية ملعجم شائع ومنتشر، استطعنا أن 

ثروبولوجي وفائد�ما من أجل نفهم مدى ضرورة تبين اإلشكالية األنثروبولوجية أو املنظور األن

الدراسة احلديثة لألديان، وهذا ليس النتصاف لألديان عن طريق االعرتاف بأمهية حدودها األولية 

ووظائفها العديدة يف ا�تمع، وإمنا يتيح لنا أيضا أن نكتشف إىل أي مدى تبدو فيه جمتمعاتنا 

 .35"األسطرة واألدجلةحديثة، عقالنية وعلمية ال تزال خاضعة آلليات :املدعوة 

حناول بعد هذا العرض النظري ألصول املنهج األنثروبولوجي والعتبارات عدة أطنبنا يف 

  .احلديث عنه

أن هذا املنهج جديد على الساحة الدينية فتطبيقه على القرآن فتح جمال وزاوية أخرى ملعرفة  - 

  .عناصر اإلعجاز القرآين وسورة يوسف خاصة

  .على اإلنسان باعتباره موضوع الدراسة واهلدف منها يف آن واحد كما يرتكز هذا املنهج - 

خص إدريس نقوري سورة يوسف مببحث وضمنها كنموذج لنظرية الوساطة يف القصص 

  .الديين، حماوال بذلك أن حيللها باملنظور األنثروبولوجي

  :الوساطة وعالقتها باألنثروبولوجيا: ثانيا

طيه نظرية الوساطة بالنسبة لعلم األنثروبولوجيا، وقد حناول أن نكشف عن املستوى الذي تغ

فيزيولوجية ونفسية وخارجية يف " عرفنا أن موضوع هذا العلم هو اإلنسان من كل النواحي الداخلية

  .اخل..عالقته با�تمع وباحلضارة اليت يعيشها ووسائلها وعادا�ا وتقاليدها واللغة اليت يستعملها 

اج يف املعرفة والطاعة إىل متوسط من جنس البشر تكون درجته يف يقول احلنفاء إننا حنت

مياثلنا من حيث البشرية وميايزنا من حيث _ الطهارة والعصمة والتأييد واحلكمة فوق الروحانيات

الروحانية، فيتلقى الوحي بطرق الروحانية ويلقي إىل نوع اإلنسان بطرق البشرية، وذلك مصداقا 

  .36"أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما " :لقوله تعاىل

وجند الوساطة  يف شكل آخر عند توفيق احلكيم وهي تعين االعتدال بعدم التطرف والغلو، 

عش "حيث يرى أن اإلسالم جزء من النظام الكوين قائم على التعادلية، واليت تتأسس على مقولة 
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من الفلسفة أن تدرس وهذا يقتضي " يف الدنيا كأنك تعيش أبدا وعش لآلخرة كأنك متوت غدا

  .37"احلياة الدنيا جيدا وحتاول أن تعرف ما تستطيع معرفته عن اآلخرة

ينظر توفيق احلكيم مبفهوم التعادلية إىل الكون وإىل اإلنسان النظرة نفسها، اليت نظر �ا 

هي نظرة هرياقليطس القائلة بأن ..." فالسفة اليونان، وهي نظرة حتاول مجع األضداد يف وحدة 

الذي يتوسط املتطرفات " بالوسط الذهيب"يقة الكون أضداد تتعادل، وهي املبدأ املعروف حق

   .38"فيكون هو الفضيلة واحلكمة

على مستوى _ ببحث الوساطة اليت تفيد عنده معىن الوسطية زكي نجيب محمودومل يكتف 

والغرب، ولكنه مستوى العالقة بني الشرق العالقة بني الشرق والغرب ولكنه عاجلها كذلك يف 

أنا أحبث عن طرائق " األصالة واملعاصرة، فيقول : عاجلها كذلك يف ضوء اإلشكالية املعقدة

السلوك اليت ميكن نقلها عن األسالف العرب حبيث ال تتعارض مع طرائق السلوك اليت استلزمها 

  .39"العلم املعاصر واملشكالت املعاصرة

  : نها يف حبث الوساطة وهيواعتمد املفسرون معاين عديدة، انطلقوا م

   .ما بني طريف الشيء أو معظمه وأصله -

  أفضل الشيء وأحسنه -

  االعتدال واإلنصاف  -

  40."احلسب والشرف -

وتعرف الوساطة من وجهة نظر علم النفس والتحليل النفسي، أ�ا تقليد أو حماكاة لنموذج 

وهي بذلك حركة " ىل إشباعهاما، يسعى إىل حتقيق غرض معني أي رغبة ملحة يطمح املقلد إ

الذات، حنو الشيء الذي تشعر جتاهه باحلاجة أو الذي يكون نقطة جذب بالنسبة / النفس

  .41"إليها

  دريس نقوريإنظرية الوساطة عند  .1

يقوم مفهوم الوساطة عند نقوري على ثالثة عناصر وهي الذات واملوضوع والوسيط، إ�ا مبعىن 

إحياء من وسيط خيايل أو واقعي، ألن الذات تقلد النماذج اليت  رغبة تلقائية أو مفروضة،: آخر

  .42"اختار�ا حبرية أو فرض عليها اختيارها واقع الصراع االجتماعي أو التناقض الداخلي الباطين
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باإلنسان، فاللغة وسيط، والعقل وسيط، " الذات، الرغبة، الوسيط " ترتبط ثالثية الوساطة 

: واألخالق والرتبية وسيط، ومبادئ التعامل يف خمتلف ا�االت والتقاليد وسيط وقيم الدين

وهذه العناصر هي موضوع األنثروبولوجيا، و�ذا ..  43"وسيط... السياسية والتجارية والصناعية

  " .تعد الوساطة نظرية إنسانية ألن اإلنسان هو جوهرها وأساسها وعليه مدارها

س هناك مستقبل اليوم مثل مسألة اإلنسان، وترتبط فريى أنه لي" رين جريار"يؤكد هذه الفكرة 

بالرغبة ... الوساطة عنده باحملاكاة أو التقليد وباملنافسة وغريها من مشاعر احلقد، الغرية واحلسد

  .44"ومفاهيم أنثروبولوجية وفلسفية كثرية

 :الرغبة واإلرادة أساس الوساطة .2

ثل اإلرادة والرغبة والقدرة تظهر الوساطة عرب جمموعة من املفاهيم املتصلة �ا م

  :وتتدرج حسب املستويات الثالثة اآلتية...والقضاء

يتمثل يف الذات اإلهلية بوصفها الذات الراغبة القادرة على حتقيق رغبتها : املستوى األول

الذي وكل إليه أمر االتصال " جربيل عليه السالم"واجناز فعلها وتنفيذ معرفتها بواسطة املالئكة 

  .ء والرسل وتبليغ الوحي اإلهليباألنبيا

اإلرادة أو الرغبة اإلهلية إىل قوم : يربز دور األنبياء والرسل يف إيصال الوحي: املستوى الثاين

  .بذا�م أو إىل الناس كافة

هو الذي يتحتم فيه على املسلم أن يكون قدوة ألخيه املسلم يف كل ما ميت : املستوى الثالث

  .45"والدنيويةشؤونه الدينية ح إىل إصال

التنزيل عرب الوسيط جربيل عليه السالم، : تتشكل من هذه املستويات ثالث مراحل هي

التوصيل عرب وساطة الرسول وأخريا التحويل عرب وساطة اإلنسان، حتقق هذه املراحل إرادة ورغبة 

رض منوذجا إهلية، قد عرضت يف صور كثرية يف القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل، وأن قصة يوسف تع

  .46"اإلهلية وأطوار تنفيذها" أو اإلرادة" رائعا ومعجزا يبني مراحل ظهور الرغبة

يبدأ نقوري حتليل قصة يوسف من تلك الرؤيا اليت يرى أ�ا عبارة عن رغبة وقبلها يقابل اآلية 

أ برؤيا أو ويقول إذا صح هذا التأويل فمعناه أن السورة أو القصة، تبد" أنا اهللا أرى"بعبارة  "الر" 

" إهلية وأبوية وفردية: فالرؤيا إدراك حقيقة وحتقيق رغبة والرغبة هنا مثلثة... رؤية إهلية، أي برغبة

  .47"رغبة يوسف
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ترتبط الوساطة بالرغبة فهما كالغاية والوسيلة، فكما أنه ال غاية بدون وسيلة، فكذلك ال رغبة 

ن هو أساس الرغبة ومصدرها ففي أصفى بدون وساطة، سواء أكانت إجيابية أم سلبية، واإلنسا

مث إن أكرب رغبة ... 48"معانيها وأعقد مظاهرها وأدق تقلبا�ا هي اإلنسان، هي الذات البشرية

يعاين اإلنسان إزاءها ضعفا كبريا هي الرغبة يف البقاء أو اخللود ومن أجل حتقيق هذه الرغبة يسعى 

  . 49"اإلنسان بكل الوسائط و الوسائل لتحقيقها

كما ... تنوع الرغبة فهي إما رغبة عن شيء أو رغبة يف شيء، رغبة إجيابية ورغبة سلبيةت

تتطلب كل رغبة توافر شرطني راغب ومرغوب فيه وبينهما شرط آخر فرضته طبيعة اإلنسان 

  .50"الوسيط: ومالبسات ظروف حياته وتطوره التارخيي وهذا الشرط هو الوساطة

إهلية وأبوية فضال عن رغبته الذاتية : ا أن حيقق رغبة مزدوجةأراد يوسف عليه السالم بالرؤي

، حيتل يوسف دور الوسيط الذي سيوكل إليه أمر حتقيق الرغبة املثلثة، مبعىن أن يوسف 51"اخلاصة

وسيط الرغبة ألنه هو الذي رأى الرؤيا، كذلك األب وسيط بالنسبة البنه، فيوسف يف نظر إخوته 

  . بالنسبة لإلخوةوسيط سليب، واألب وسيط سليب

وهذه " يوسف، اإلخوة، يعقوب"تتصارع الرغبة االجيابية مع الرغبة السلبية يف هذا املثلث       

يوسف ويعقوب " الوساطة املتبادلة واملتداخلة تساهم يف بناء احلدث الذي حتركه الشخصيات

ْذ قَاُلوْا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى أَبِيَنا ِمنَّا َوَنْحُن إ(( "يف احللقة األوىل من القصة" واإلخوة

  .)08/ يوسف  ( .))ُعْصَبٌة ِإنَّ أَبَانَا َلِفي َضالٍل مُِّبينٍ 
ميثل تآمر اإلخوة على يوسف صراع الرغبة السلبية مع الرغبة اإلجيابية فجاء يف سياق جمموعة 

  ": من االستبداالت

  .يوسف ويعقوب" استبدال رغبة سلبية برغبة اجيابية، ورغبة اإلخوة برغبة 

  .استبدال رؤيا يوسف بيوسف نفسه الضحية

  .استبدال الكالم بالقتل مث بالرمي يف اجلب مث حكاية الذئب

  .52"استبدال يوسف باملال

، فالشيطان وسيط بني "اإلخوة والشيطان ويوسف " جتسد هذه املؤامرة الوساطة السلبية بني

  .اإلخوة وسيط الرغبة الشيطانيةوسيط رغبة اإلخوة ويف نفس الوقت : اإلخوة ويوسف
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ينظر نقوري إىل هذه الفكرة باملنظور األنثروبولوجي وحيلل كيفية تأثري الشيطان يف اإلنسان، 

وما يسميه القرين، ورغم أن القرين اعترب يوسف وإخوته ضحاياه إال أن القصة جاءت عكس ما 

  .توهم القرين فكانت النهاية سعيدة

قَاَل يَا بـَُنيَّ َال تـَْقُصْص  "ا قاله يعقوب عليه السالم ليوسف بعد الرؤية وختتم احللقة األوىل مب

  ).05/يوسف(  طَاَن ِلِإلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبينٌ ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوْا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّيْ 

يف االنتفاع يوسف واختاذه  ويف املرحلة الثانية ويف بدايتها تظهر الرغبة اإلجيابية وهي رغبة العزيز

ولدا مث رغبة زوليخا يف االستمتاع به، ولكن هذه الوساطة مازجتها وساطة سلبية ، حيث عاد 

القرين كوسيط بني يوسف وزوليخا فقام صراع بن الرغبة النبوية والرغبة الشيطانية اليت تريد اإليقاع 

ة على السلبية ولكن يوسف دخل بالنيب يوسف يف فاحشة الزنا، وانتصرت الوساطة االجيابي

  .السجن

بعدا أنثروبولوجيا للقرين يف عالقته باإلنسان، ويصل إىل فكرة  نقورييف هذه املرحلة يقدم 

مفادها أن القرين إذا مل يستطع التغلب على اإلنسان جاءه من جهة املرأة وهو ما حدث ليوسف 

إن كيد املرأة وخباصة اجلاهلة   ، "راودته التي هو في بيتها عن نفسه"عليه السالم بعدما 

إن  ":وقال" وكان كيد الشيطان ضعيفا: والكافرة، جزء من كيد الشيطان ألن اهللا تعاىل قال

  .53"وهلذا، كثريا ما تكون املرأة حمور الوساطة السلبية "كيدكن عظيم

وتنتصر الوساطة اإلجيابية من جديد بعد دخول يوسف السجن وذلك باحلكم والعلم،   

ما أول يوسف رؤيا السجينني، ومها وسيط الرغبة يف الدعوة اىل التوحيد ألن يوسف جعل من فبه

نفسه واسطة خري وفالح، ومن الوقائع اليت تثبت انتصار الوساطة االجيابية هي اعرتاف نسوة 

قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَودتُّنَّ يُوُسَف َعن نـَّْفِسِه  (( املدينة ويف طليعتهن امرأة العزيز برباءة يوسف

َعن  قـُْلَن َحاَش لِلَِّه َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمن ُسوٍء قَاَلِت اْمَرَأُة اْلَعزِيِز اآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَْا رَاَودتُّهُ 

  ).51/ يوسف(  ))نـَّْفِسِه َوِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقينَ 

وتظهر الرغبة اإلجيابية عند امللك ليحتل يوسف دور الوسيط اجلديد الذي سيضطلع به   

وِني بِِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَـْفِسي فـََلمَّا َكلََّمُه َوقَاَل اْلَمِلُك ائْـتُ  : ((امللك يف أرض مصر، يقول امللك

وكذلك يدل قول يوسف الذي ثىن به ، )54/ يوسف ()) قَاَل ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديـَْنا َمِكيٌن َأِمينٌ 
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قَاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن  ((: على كالم امللك، على رغبته األكيدة يف ممارسة الوساطة اإلجيابية

     . )55/يوسف ( .))اَألْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليمٌ 

: وحبكم ثالث إرادات هيوميكن أن نلخص وساطة يوسف عرب ثالث مراحل على التوايل 

إرادة اهللا تعاىل أوال وإرادة امللك وهي جمرد تنفيذ لإلرادة األوىل وإرادة يوسف، وهي تظهر من 

الذات اإلهلية وهي الذات الراغبة وامللك هو وسيط الرغبة اإلهلية ويوسف : خالل مثلث الرغبة

  .54"عليه السالم هو موضوع الرغبة

ة يلتقي يوسف بإخوته بعدما فرق بينهم الشيطان عرب ويف احللقة األخرية من القص  

ْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمن َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا َلُه ُسجًَّدا َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا تَ ((  ةالرغبة السلبي

ِد قـَْبُل َقْد َجَعَلَها رَبِّي َحق�ا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكم مَِّن اْلَبْدِو ِمن بـَعْ 

يوسف ()).ِليُم اْلَحِكيمُ َأن نـََّزَغ الشَّْيطَاُن بـَْيِني َوبـَْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ رَبِّي َلِطيٌف لَِّما َيَشاء ِإنَُّه ُهَو اْلعَ 

وما مييز هذه الوساطة اجلديدة هو االنقالب احلاصل يف املعادلة، أي يف العالقة الرابطة  ، )100/

بني الذات الراغبة وبني الوسيط من جهة، وبني موضوع الرغبة من جهة ثانية، حيث ميثل اإلخوة 

  . 55"ثالذات الراغبة، ويتبوأ يوسف قمة الوسيط، وموضوع الرغبة هو احلصول على املريا

يظهر يوسف كوسيط بشخصية العزيز لتكون الوساطة مقنعة مث تنكشف بلقاء أخيه   

َوَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه َأَخاُه قَاَل ِإنِّي أَنَْا  ((بنيامني بعد حادث السرقة املفتعل 

، لتظهر الوساطة املكشوفة بعدما وضعت )69/يوسف ())َأُخوَك َفالَ تـَْبَتِئْس ِبَما َكانُوْا يـَْعَمُلونَ 

حدا للوساطة السلبية فيوسف مل يعد الضحية أو املعتدى عليه وإمنا هو العزيز الذي ميلك خزائن 

َنا ِإنَُّه َمنَّ (( األرض يـَتَِّق  قَاُلوْا أَِإنََّك َألَنَت يُوُسُف قَاَل أَنَْا يُوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اللَُّه َعَليـْ

  ).90/يوسف(.))َوَيْصِبْر فَِإنَّ اللََّه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ 

تبادل األدوار وحتول الوسيط إىل ذات راغبة " الوساطة العامة" نالحظ يف هذه الدراسة

و كل أولئك ... والذات الراغبة إىل وسيط، وحتول كل من الذات والوسيط إىل موضوع للرغبة
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متباينة وأهداف متعارضة تبدو أحيانا ظاهرة وأخرى خفية يف نطاق جدلية الصراع حسب مواقف 

  .56"القدمي املستحكم بني يوسف وإخوته من جانب وبني اإلخوة وأبيهم من جانب آخر

ترتكز دراسة نقوري األنثروبولوجية على مستوى الذات واإلرادة والقدرة والرغبة وهي عناصر  

لإلنسان مث حياول أن يربطها جبانب تعامالت اإلنسان مع أخيه، موجودة يف اجلانب الداخلي 

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ِفي  (( وذلك بدخول الشيطان بينهما ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـْ

   ).91/ املائدة( اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصَّالِة فـََهْل أَنُتم مُّنتَـُهونَ 

مث الغرور " الفاحشة" احلسد والغرية مث عن طريق املرأةفيؤثر الشيطان على اإلنسان عن طريق 

بامللك والسلطة، لكن النبوة شيء يتعاىل عن كل هذه اإلغراءات الشيطانية فاألنبياء معصومون، 

  .و�ذا يتغلب يوسف النيب على الشيطان بفضل اهللا سبحانه وتعاىل 

  : البعد األنثروبولوجي لقصة يوسف عليه السالم .3

ف جتربة إنسانية تتمثل يف أصعب االمتحانات اليت يتلقاها اإلنسان يف حياته تنقل قصة يوس

  .وهل أصعب من فتنة األخوة ومن فتنة النساء؟ وهل أصعب من فتنة السلطة وامللك؟

فالنماذج اليت يقدمها تفوق بكثري مناذج األدب اليوناين وغريه من اآلداب اإلنسانية وتقدم 

هي الرؤية الوسيطية اإلجيابية اليت ختتلف عن الرؤية العاجزة احلائرة اليت رؤية عميقة للحياة والكون 

  ..ميثلها أبطال املالحم واألساطري يف اآلداب اليونانية والرومانية 

ومل يكتف نقوري يف دراسته للشخصيات من اجلانب الداخلي، بل انتقل إىل األنثروبولوجية 

ئب والدراهم، فحاول أن يعطيها أبعادا أنثروبولوجية الثقافية وذلك بالرتكيز على القميص والذ

تتعلق حبياة اإلنسان الثقافية واالجتماعية وتتعلق ببيئة يوسف وإخوته، كما نفهم من خالل ذكر 

الدراهم أن ا�تمع كان يف درجة من التحضر والرقي الستعماله املبادالت التجارية واملعامالت 

  .النقدية

القميص وحدها تقدم منوذجا آخر للوساطة االجيابية على مستوى آخر وقصة " يقول نقوري

من مستويات التحليل األنثروبولوجي وهو مستوى األشياء واملوضوعات اخلارجية، على اعتبار أن 

الثقافة يف مفهوم اجتاه من اجتاهات األنثروبولوجيا الثقافية تتكون من ثالثة عناصر متمايزة 

  األشياء – 3األفكار  – 2العضوية  الكائنات - 1: ومتفاعلة
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فقيل إن القميص الذي وقى سيدنا إبراهيم من نار املشركني هو نفس القميص الذي جنى 

  .57"يوسف من االصطدام بصخرة اجلب

وقد عد بعض املفسرين سالمة القميص من التمزيق إحدى آيات يوسف الثالث، إىل جانب 

  . 58"الدليل الذي أثبت للمرة األوىل براءة يوسف عود يعقوب بصريا وقد القميص من دبر وهو

عامل داخلي وعامل خارجي، وبني تلك الثنائيات : يستقطب حياة اإلنسان عاملان كبريان 

الكثرية املتشابكة عالقة جدلية مستحكمة تظهر ضوابطها وجتليا�ا يف أوجه النشاط اإلنساين 

  ".العلم والعمل والدين والفن" األربعة 

  :خاتمة

تعد الوساطة نظرية إنسانية ألن اإلنسان هو جوهرها وأساسها وعليه مدارها، وكل ما يهم 

االنسان يندرج ضمن علم االنثروبولوجيا، فالوساطة تعترب احدى نظريات هذا العلم أل�ا جتمع 

  .بني ثالث عناصر وهي الذات واملوضوع والوسيط 

ومها اساسا كل  واإلرادةور الرغبة من خالل توظيف حم ببعض عضهاترتبط هذه العناصر ب

وساطة، إذ حتمل الذات الفاعلة رغبة وإرادة يف حتقيق املوضوع ويلعب الوسيط دورا يف ربط 

  .العالقة بني الذات واملوضوع 

إن أمهية نظرية الوساطة تكمن يف الكشف عن شبكة العالقات بني خمتلف الشخصيات 

النظرية معرفة طبيعة االنسان ونوعية الوساطة اليت يقوم يف احلياة أو يف القصص إذ ميكن عن طريق 

  .�ا من اجل بلوغ الذات للموضوع 

أعجزت قصة يوسف عليه السالم املفسرين والروائيني ملا حتمله من سرد حمكم و ترابط 

بني خمتلف األحداث، وقد استطاع ادريس النقوري بتحليله االنثروبولوجي أن يصور العالقات 

أو " خمتلف شخصيات القصة اليت تعرض منوذجا رائعا ومعجزا يبني مراحل ظهور الرغبةاخلفية بني 

  .اإلهلية وأطوار تنفيذها يف حياة يوسف عليه السالم" اإلرادة

ومل يكتف نقوري يف دراسته للشخصيات من اجلانب الداخلي، بل انتقل إىل 

والدراهم، فحاول أن يعطيها أبعادا األنثروبولوجية الثقافية وذلك بالرتكيز على القميص والذئب 

أنثروبولوجية تتعلق حبياة اإلنسان الثقافية واالجتماعية وتتعلق ببيئة يوسف وإخوته، كما نفهم من 
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خالل ذكر الدراهم أن ا�تمع كان يف درجة من التحضر الستعماله املبادالت التجارية 

  .واملعامالت النقدية

نسان من كل النواحي إىل تكاتف اجلهود وإىل يستدعي البحث يف طبيعة وتاريخ اإل

توظيف مجيع النظريات واملعطيات اليت استطاع العقل البشري أن يوجدها، وهذا ما تسعى 

  .االنثروبولوجيا إىل حتقيقه
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