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 .1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة والي  ،إيرانشهر ،إيران
 .2أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة سيستان وبلوجستان ،زاهدان ،إيران
(تاريخ االستالم 2018/6/24 :؛ تاريخ القبول)2019/3/13 :

امللخّص
إنّ من ألقى نظرة عابرة على منهج النظام القصصي يف القرآن الكرمي لريى توزيـع عناصـر القصـة الواحـدة يف سـور شـىت؛
فعلـى ســبيل التمإيــل ،جنــد أجـزاء مــن قصــة موســى موزّعــة بـني عـدّة ســور ،منــها :البقـرة ،القصــص ،طـ وغريهــا مــن
السور الكرمية ،اللهم إال أن االستإنا الوحيد يتمإل يف قصة يوسـف املنسـجمة؛ حيـ نالحـظ يف السـورة املعنونـة بانـ
الشريف منوذج اا رائع اا للبناء القصصـي املتكامـل بكـ ّل مـا يف القصـة مـن أركـان .هنـاا يف هـذ السـورة املباركـة مظـاهر مـن
السرديات الروائية احملذوفة يف مشاهد منوّعة تعترب إحدى أهمّ الظواهر النحويـة الوظيفيـة الـل جتمـع بـني السـمة النحويـة
والسمة البالغية فيها .من هذا املنطلق ،تسعى هذ الدراسة القائمة على املنهج الوصفيّ والتحليلـيّ إىل الكشـف عـن مشـاهد
مجاليــة للســرديات الروائيــة احملذوفــة وتــداعيا ا البالغيــة وأ رهــا الفــس يف تكــوين قصــة يوســف مركّــزاا فيهــا علــى
ص القرآين .ومن أبـرز مـا حصـلنا عليـ يف هـذ العجالـة هـو أن السـرد
األغراض البالغية الل يتركها هذا احلذف على الن ّ
احملذوف املشارا يف تكوين القصة يكشف عـن أغـراض بالغيـة وفنيـة ها ّمـة تـربز يف مـادّتني أساسـيتني مهـا :أوالا :التعـبري
عن املعاين الكإرية باأللفاظ القليلة .انياا :اإلجياز حبذف اجلمالت التفسريية واجلوابية واحلوارية.

الكلمات الرئيسة
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مقدمة
تتفاوت القصص القرآنية والقصص األدبية الفنية ،فالقصة القرآنية «ليس عمالا فنياا مستقالا
يف موضوع وطريقة عرض وإدارة حواد ـ كما هو الشون يف القصة البشرية الفنية ـ إنّما هـي
وسيلة من وسائل القرآن الكرمي الكإرية املؤدّية إىل حتقيق هدف األصـيل» (النوافعـة.)15 :2008 ،
وهي « إحـدى وسـائل إلبـالال الـدعوة وتإبيتـها ،شـوهنا يف ذلـك شـون وصـف مشـاهد يـوم القيامـة
وتصوير النعيم والعذاب وطرق إ بات البع والنشور» (قطـب .)119 :1412 ،بإمكاننـا أن نقـول إنّ
القــرآن الكــرمي حبــر واســع مترامــي األغــراض فــال يــدرا كنهـ إال مــن هــدا اهلل تعــاىل؛ ولكــن
الغرض الرئيس من قصص يف الوهلة األوىل يدور حول الغرض الديس الذي يتمإـل يف اإلميـان
واالعتقاد باهلل تعاىل وهدفها الغائي تربويّ يف الغالب األعمّ حبيـ يـؤ ّر يف اإلنسـان عـرب إ ـارة
وجدان وحتريك عواطف الدينية ،ولكنّ بعض الناس قد ال يستطيع استنتاج العـربة مـن القصـة
وهي تقدم للبشر النموذج املإايّ للسلوا واألخالق والقدوة املتعالية عن الـدّنيا وأخطـاء البشـر.
وهذا السلوا ليس سلوكا شخصيا ،بـل هـو «سـلوا مإـاي واحـد يف التصـرفات واملعـامالت يـدلّ
على الرقى يف إرشـاد النـاس باحلكمـة واملوعظـة احلسـنة وإعطـاء اجملـال كافيـاا للـتفكري وإعمـال
العقل» (قطب )25 :2002 ،فضالا عن جدية األمور الل جاء القرآن الكـرمي يـدعو إليهـا ،قـال اهلل
تعاىلَّ ﴿ :إن َه َذا ال ُق ْرآ َن ْيه ِدي لِلَّتي ِه ّي أق َْوُم﴾ (اإلسراء ،)9/إنّ القصة من الفنون األدبية الرفيعـة
يف القــرآن الكــرمي «تتعــرض للــنفس اإلنســانية الذكيــة يف شــىت األطــوار واملراحــل املختلفــة مــن
ضــا أضـفي عليهــا ـراء هـي الطريقــة الـل جــاء هبـا القــرآن
س والعقلـ ّي والعـاطفيّّ ،
العمـر الـزم ّ
الكرمي وما أسدل عليها من اإلعجاز البالغي الذي أعجز أسـلوب البشـر» (مشـيش.)156 :2008 ،
لقصــة يوســف مكانــة ســامية يف الوجــود اإلنســاين وذات أمهيــة كــربى جتعلــها مــن أحســن
القصص الواردة يف القرآن الكرمي لتميزها عن غريها من القصص واشتماهلا على العديد مـن
العــرب املتعــددة احلاصــلة مــن تلــك املعانــاة املرافقــة ملراحــل حيــاة يوســف مــن ذلــك صــفة
احلسد الل اتصف هبا إخوان ومتـرّدهم علـى أبـيهم ومتسـك بـالرفض بالنسـبة للحـادذ الـذي
أجنز عن إدخال السجن وعملية الصفح عنـد املقـدرة إلخوانـ الظـاملني واملبعـدين لـ عـن أهلـ
وهــو مــا يــزال صــبياا ال يقــدر علــى اجتيــاز الصــعاب واحملــن ،ضّــا جلــب عليـ الكــإري مــن الويــل
واألتعــاب والعقبــات يف مراحــل حيات ـ األوىل وكــل ذلــك مل يتــرا يف نفــس ســيدنا يوســف
صورة االنتقام.
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هذ املواقف الل تزخر هبا قصة يوسـف املتمإلـة يف رمـوز حتمـل يف طيا ـا فضـائل
أخالقية عالية كالوفاء والطهر واألمانة والعفة وغريها من املوضـوعات ،هـي الـل دفعتنـا إىل
دراســة هــذ الســورة ومكنونا ــا الفنيــة والبالغيــة مــن منظــار احلــدي  .وبــالتعمق يف قــراءة
الســورة واســتخراج أبعادهــا الفنيــة والبالغيــة ناجتـةا عــن الســرديات القصصــية احملذوفــة يف
السورة ،عينا نطاق البح  ،فقسمنا إىل أجزاء عدّة :يف البداية عرضنا مـدخالا إىل البحـ
للتعـرّف علــى الســورة تعريفهــا وتســميتها وفضــلها وحمــور موضــوعا ا ،وبعــد هــذ التمهيــدات
انتقلنا إىل صُلبِ الدراسة واستعرضنا اجلوانب من احملـذوفات السـردية املؤديـة إىل اإلعجـاز
البالغي القرآين يف السورة ،ويف هناية املطاف قدّمنا نتيجة تبني صفوةَ ما حصلنا علي .
الدراسات السابقة
لقد اهت ّم العلماء اهتمامـ اا فائقـ اا بـالقرآن الكـرمي وتوسيسـ اا علـى هـذا ألّفـوا أعمـاالا قيّمـة تسـتحقّ
الذكر ال تعدّ وال حتصى ،منها« :الفن القصصيّ يف القرآن» حملمّد أمحد خلـف اهلل وتطـرّق فيـ
إىل املسائل الفن ّيـة وأسـلوب القصـص يف القـرآن وبعـض املصـريني والعـرب ا مـو بـالكفر؛ أل ّنـ
يــدعي أنّ القــرآن يتنــاول القصــة بوســلوب أديبّ وعــاطفيّ .و«األســلوب البالغــي للقــرآن الكــرمي»
حملمد بوحلية ،رسالة متزج بني البديع والفواصل القرآنية لتحديد اخلطوط العريضـة لسسـلوب
القرآين ومجاليت  .و«البعد التصويري للقرآن سـورة يوسـف منوذجـاا» للباحإـة مـرمي سـعود،
رسالة مقدّمة لنيل شهادة املاجستري ،حي درس الباحإة فيها التصـاوير الفنيـة يف القـرآن وال
سيما سورة يوسف  .وقد طبع كتب قيمة أخـرى ،عنواهنـا «:القصـص القـرآينّ يف مفهومـ
ومنطوقـ » لعبــد الكــرمي اخلطيــب ،و«حبــوذ يف قصــص القــرآن» للسـيّد عبــداحلافظ عبــد ربّـ ،
و«التصوير الفسّ يف القرآن» و«يف ظالل القـرآن» لسـيّد قطـب ،و«إعجـاز القـرآن وأ ـر يف تطـوّر
النقد األديبّ» لعلى مهدي زيتون ،و«إعجاز القرآن» ملصطفي صادق الرافعي ،و«اللـون وداللتـ يف
القرآن الكرمي» لنجاح عبدالرمحن املرازقة ودرس فيها الباحـ اللـون ودالالتـ املختلفـة وتـو ري
البالغ على النفس اإلنسانية والبالغة .هناا كتب أخـرى بالعربيّـة والفارسـيّة ،مإـل« :جلـو هـايي
از هنــر تصــويرآفريس در قــرآن» حلميــد حممّــد قــاني ،و«دراســات فنيّــة يف قصــص القــرآن»
تــوليف الــدكتور حممــود البســتاين ويلمــح يف كتابـ هــذا إىل بعــض خصــائص القصــص القرآنيّــة
بصورة عابرة ،وكتاب للدكتورة عايشة عبد الرمحن بن الشاطئ الّـذي ترمجـ حسـني صـابري
إىل الفارسيّة ،عنوان " :إعجاز بياين قرآن" وكتب كإرية أخـرى .كمـا ألّفـ مقـاالت جيّـدة كـإرية
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يف اجملاالت القرآنيّة منها« :تصوير اهل كتاب در قرآن كـرمي» لعلـي سـليمي أمنوذجـاا ،و«اجيـاز،
اطناب ومساوات در سورة يوسـف » مقـال كتبـ الباحإـان اإليرانيـان فـراس دهـداري وميسـا
كاظم دهداري باللغـة الفارسـية .كمـا درسـا كـذلك هـذان املؤلفـان أنفسـهما مقـالني آخـرين عـن
هــذ الســورة املباركــة ،عنواهنمــا" :التشــبي يف ســورة يوســف " و"احلقيقــة واجملــاز يف ســورة
يوســف " وغريه ــا مــن الدراس ــات املتنــا رة يف ناي ــا الكتــب واجمل ــالت املنشــورة يف املواق ــع
اإللكترونية الّل ربّما جاءت بوشياء مهمّة عـن هـذ السـورة وفاتتـها أشـياء أخـرى ال تقـ ّل أمهيـة
عنها ،ورغم ذلك مل نعإر على دراسة شاملة وافية ملوضوع املقالة :مجاليات السرد احملـذوف يف
سورة يوسف وتداعيا ا الفنية والبالغية.
احلقيق ــة أنّ املص ــادر الّ ــل تناولــ س ــورة يوس ــف  ،مل تلتفــ إليه ــا م ــن منظ ــار عل ــم
اجلماليـات واألسـلوبية اللــهم إال مـا كتبـ علـى الطـاهر عبدال ّســالم يف كتابـ املعنــون ِب ـ«اإلعجــاز
البالغي يف قصة يوسف » ،حي يشمل هذا الكتاب وجو اإلعجاز القرآين املختلفة وخفايا
من ناحية اللغة والعلم مصوراا حملات مـن مجاليـات السـورة وشـواهدها البالغيـة ،فلـذلك رغبنـا
يف مناقشة مكانة هذ القصة اهلامّة يف خريطة القصص القرآنيـة لتحتـلّ مكاهنـا الطبيعـي بـني
القصص القرآنية اجلميلة عرب التطرّق إليهـا .هـذا علـى مـا يف القصـة مـن املعلومـات مـا تصـوّر
لنا احلياة االجتماعية وعادا ـا املنتشـرة يف زمـن الـنوّ يوسـف خـري تصـوير ،كمـا تعطينـا
تصويراا صادقاا من املرأة املصرية آنذاا ونفسيا ا وعالقا ا العاطفية.
األسئلة والفرضيات
ميكن تلخيص األسئلة الل نريد الوصول إليها من خالل هذ الدراسة فيما يلي:
 .1ما كيفية بناء القصة وإطارها الشكالين يف قصة يوسف ؟
 .2ما وجو احلذف البالغي يف هذ السورة املباركة؟
 .3ما أهمّ امليزات البالغية والفنية الل تكشف عنها السرديات احملذوفة يف هذ السورة؟
والفرضيات الّل يدور حوهلا هذا املقال هي:
جـاءت يف السـورة عـرب جمموعـة مـن املشـاهد الـل تـرتبط فيمـا
 .1إنّ قصة يوسـف
بينــهما ترابطــا عضــويا ،فاالنتقــال مــن موقــف إىل موقــف آخــر يف القصــة يــتمّ ــ غالبـاا ــ دون
رابط سرديّ غري أنّ االرتباط برابط السببية بني املشاهد ،يغس عن السـرد احملـذوف ويقـوم
بدور وخيلق يف الوق ذات حالة من احلركية التعبريية.
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 .2يــويت احلــذف واإلجيــاز يف نــوعني مهــا .1 :اإلجيــاز يف اللفــظ .2 .اإلجيــاز باحل ـذف،
ويكشفان عن القضايا اجلمالية والقيم التعبريية البالغية يف صورة من أمجل صور وأكإرها
إحياء يف هذ السورة.

مكوّنات اإلطار النظري للبحث
أمهية الدراسة واحلاجة إليها
وتتلخص أمهية الدراسة احلالية لسسباب اآلتية وهي:
 .1الرغبـة يف الكشـف عـن صـورة شخصـية يوســف اجلليـة الـل تظهـر بشـكل خــاص
وبارز يف هذ القصة.
 .2عدم وجود الدراسات الل تفي هبذ السورة حقّها من الناحية البالغية والفنية.
 .3كشف بعض خصائص األسلوب القرآين ومكمن العذوبة في .
 .4افتقار الدراسات السـابقة لدراسـة قصـة يوسـف ؛ حبيـ إذا مـا أمعنّـا النظـر إىل
الدراســات الســابقة املتعلّقــة بســورة يوســف فقــد وجــدناها قليلــة وتركــز يف أكإرهــا علــى
الكليــات الــل تتنــاول يف مضــموهنا الســورة دون اخلــوض يف مكامنــها ومــن تلــك الدراســات،
دراســة الباحإــة اإليرانيــة ميســا كــاظم دهــداري ،باللغــة الفارســية املعنونــة ب ــ«اجيــاز ،اطنــاب
ومســاوات در ســورة يوســف» الـل جــاءت صــغرية متنــا رة ال تزيــد علــى اربــع صــفحات وهــي
موجودة على املواقع اإللكترونية.
منهج الدراسة
اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفيّ والتحليليّ الـذي يعتـرب مناسـباا لدراسـة نـص السـورة
دراسة حتليلية ،مقتنصـ اا الـدالالت اخلاصـة باحلـذف البالغـي وأنواعهـا يف السـورة وضيـزات
خطاهبا والنظر يف أبعادها الفنية وتوظيفها خلدمة الدراسة .كما اسـتفدنا مـن املنـهج الفـسّ
الّذي« :يعادُّ من املناهج األدبية لدراسة مجاليات النصوص النإرية يف التـوريخ األدب العـريب»
(مشكني فام .)13 :1388 ،قبل أن نفرد احلدي هنا عن اإلعجاز القصصي ،فالدراسة تقتضـي
التّعريــف بالســورة وتســميتها وفضــلها وبك ـ ّل اجملــاالت ا ّلــل ستســاعدنا علــى دراســة الســورة
والكشف عن قيمها التعبريية واجلمالية والفنية:
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تعريف السورة
« سورة يوسف مكيّة وآيا ا إحـدى عشـرة ومائـة مك ّيـة وقـال املعـدل عـن ابـن عبـاس غـري أربـع
آيـات نـزلن باملدينـة ـالذ مـن أوهلـا والرابعــة« :لقـد كـان يف يوسـف وإخوتـ آيـات للســائلني».
ع ــدد آيه ــا مائ ــة وإح ــدى عش ــرة آي ــة باإلمج ــاع» (الطربس ــي ،ال تـ ـا .)315/5 :والس ــورة «مكيّ ــة
جبملتها ،على خالف ما ورد يف املصحف األمريي من أن اآليـات ( )7 ،3 ،2 ،1منـها مدنيّـة.
آيات ال ِ
ْكتاب ال ُْمبِي ِن ،إِنَّا أَنْ َزلْناهُ قُ ْرآناً َع َربِيًّ ا
ذلك أن اآليات الإالذ األوىل هذا نصها﴿ :الر تِلْك ُ

ص ِ
ْ ِم ْن قَ ْبلِ ِه
كم تَ ْع ِقلُو َن ،نَ ْح ُن نَ ُق ُّ
ص بِم ا أ َْو َح ْين ا إِل َْي ك ه َذا الْ ُق ْرآ َن َوإِ ْن ك ْن َ
ص عليك أ ْ
س َن الْ َق َ
ل ََعلَّ ْ
َح َ
ِِ
ِ
ين﴾ ..وهذ اآليات هي مقدمـة طبيعيـة ملـا جـاء بعـدها مباشـرة مـن البـدء يف قصـة
لَم َن الْغافل َ
ف ِألَبِي ِه :ي ا أَب ِ
َح َد
يوسف  ..ونص اآلية التاليـة يف السـياق هـو﴿ :إِ ْذ ق َ
وس ُ
ْ إِنأي َرأَيْ ُ
ْأَ
َ
ال يُ ُ
ِ
ِِ
كوكباً َو َّ
ين .﴾...مث متضـي القصـة بعـد ذلـك يف طريقهـا
َع َ
س َوالْ َق َم َرَ .رأَيْ تُ ُه ْم لي ساجد َ
ش َر ْ
الش ْم َ
إىل النهاية» (قطب.)1949/4 :1412 ،

« هذ السورة مك ّيـة ،نزلـ بعـد سـورة هـود ،يف تلـك الفتـرة احلرجـة بـني عـام احلـزن مبـوت
وبني بيعة العقبة األوىل ،مثّ الإانيـة الـل جعـل اهلل
أيب طالب وخدجية سندي رسول اهلل
وللعصبة املسلمة مع وللدعوة اإلسالميّة فرجا وخمرجـا بـاهلجرة إىل
فيهما لرسول اهلل
املدينــة .وعلــى هــذا فالســورة واحــدة مــن الســور الــل نزل ـ يف تلــك الفتــرة احلرجــة يف تــاريخ
والعصبة املسلمة مع يف مكة» (قطب.)1949/4 :1412 ،
الدعوة ويف حياة الرسول
تسميتها
سُـمتي بســورة يوســف ؛ «ألهنــا ذكــرت قصــة نــو اهلل يوســف كاملــة دون غريهــا مــن
سور القرآن الكرمي ومل يرد يف سور القـرآن الكـرمي تفصـيل قصـة مـن القصـص باستقصـائها
 ،وقد خص السورة هبا من غري شركة ما من غريهـا»
من أوهلا إىل آخرها غري قصت
(الطباطبائي ،ال تـا .)39/11 :مجيـع آيـات هـذ السـورة سـوى اآليـات القليلـة الـل تقـع يف هنايـة
السورة تبني قصة نو اهلل يوسـف لـذلك ُسـمتي بإنـ  .وملـا كانـ قصـة يوسـف جـاءت
مرتبة مرة واحدة جبميع تفاصيلها يف موطن واحـد كانـ ـ ـ حنـن نـزعم القـول ـ ـ هـي القصـة
األحسن ،واهلل أعلم.
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حمور موضوعا ا
سورة يوسف إحدى السور املكيّة الل تناول قصـص األنبيـاء وقـد أفـردت احلـدي
عن قصة نو اهلل «يوسف بن يعقوب» وما القا من أنواع البالء ومن ضروب احملن والشدائد
من إخوت ومن األخرين يف بي عزيز مصر ويف السجن ويف تآمر النسوة حىت ناجاَّا ُ اهلل مـن
و مبـا مـ ّر عليـ مـن الكـرب والشـدة ومـا القـا مـن أذى
ذلك الضيق واملقصود هبا تسـلية الـن ّ
القريب والبعيد.
فضل السورة
هناا يف الروايات اإلسالمية فضائل خمتلفة يف تالوة سورة يوسف  ،روي «أيب بـن كعـب
قال :علموا أرقاءكم سورة يوسـف فإنـ أميـا مسـلم تالهـا وعلّمهـا أهلـ
عن النو
وما ملك ميين هوّنَ اهلل تعاىل علي سكرات املوت وأعطـا القـوّة أن ال حيسـد مسـلما .وروي
أبوبصري عن أيب عبداهلل قال :من قرأ سورة يوسف يف كـلّ يـوم أو يف كـلّ ليلـة بعإـ
اهلل يوم القيامة ومجال مإل مجال يوسـف وال يصـيب فـزع يـوم القيامـة وكـان مـن خيـار
عباد اهلل الصاحلني» (الطربسي ،ال تا )315/5 :وفيها كذلك عجائب مـن الـبالء والفوائـد؛ ألنّـ
كلّ من ذكر فيها من األشخاص كان هنايتهم سعيدة فهي حمل فول .قال ابن عطاء ال يسمع
سـورة يوســف حمــزون إالّ اسـتراح إليهــا .وقــال القـرطوّ ذكــر اهلل أقاصــيص األنبيــاء يف
القرآن وكررها مبعىن واحد ويف وجو خمتلفة وبولفاظ متباينة ،على درجات البالغة والبيـان
وذكر قصة يوسف ومل يكررها ،فلم يقدر خمالف على معارضة املكـرر وال علـى معارضـة
غري املكرر واإلعجاز واضح لِمانْ تومّلَ .وصدق اهلل تعـاىل﴿ :لََق ْد ك ا َن فِ ي قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْب َرةْ أل ُْولِ ي
َ
األَلْبَ ِ
اب﴾ (يوســف .)111/وضّــا يلــزم ذكــر أنّـ ورد يف عــدد مــن األحاديـ  ،النــهي عــن تعلــيم
هذ السورة «للنساء» ،ولكن سند هذ الروايات بشكل عـام ال يعتمـد عليـ  ،إضـافة علـى ذلـك
فقد ورد يف بعض الروايات األخرى خالف ذلك ،حي ترغّـب يف تعلـيم هـذ السـورة للعائلـة.
وبعد هذا كل فإن أمعنّا النظـر يف آيـات هـذ السـورة نـدرا أن لـيس هنـاا أيـة نقطـة سـلبية
فيها بالنسبة للنساء وليس هذا فحسب بل إن ما جـرى المـرأة عزيـز مصـر ،درسه فيـ عـربة
جلميع النسوة الالئي يبتلني بالوساوس الشيطانية.
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اإلطار التطبيقي للبحث
مجالية السرد احملذوف وتداعيا ا البالغية يف السورة
إنّ الوقــوف علــى مــواطن الســرد احملــذوف املؤديــة إىل اإلجيــاز البالغـيّ يف قصــة يوســف
واإلشــارة إىل مـا حتملـ مــن دالالت فنيــة وبالغيــة أمــر متعـذّر ،فكـلّ مجلــة ال يف هــذ الســورة
مباركــة فحســب ،بــل يف ك ـلّ القــرآن حتتــاج إىل وقفــة طويلــة ،دراسـةا وحتلــيالا ،فهمـاا وتــدبّراا،
فلذلك ركزنا على بعض مواطن احلذف اهلامّة يف القصة ،لعلّنا نعإر علـى مإـاالا ملـا يزخـر بـ
النص القرآين من اإلجياز البالغيّ الّذي ميإل جانباا من جوانـب إعجـاز القـرآن الكـرمي .مـن
هنــا كــان تناولنــا قضــية الســرد احملــذوف يف القصــة يقــوم علــى التقــاط بعــض املشــاهد منــها
(مثانية املشاهد منوذجاا) ومن مثّ دراستها دراسة حتليلية تبني دور احلذف وأنواع وأسـباب
يف صياغة القصة صياغة فنية رفيعة مشرياا إىل تداعيات هذا احلـذف البالغيـة والفنيـة؛ إذ
أنّ ما نريد إظهار وبيان يف هذا املقال هو اجلانـب البالغـي لنكشـف بعضـا مـن املزايـا الـل
تكمن وراء التراكيب املقصورة أو احملذوفة يف اآليات الكرمية للسورة هذ :
املشهد األوّل :البدء بقضية رؤيا النوّ يوسف

دون التمهيد:

اشتمل قصة النوّ يوسف على كل عناصر القصة األدبية كما اشـتمل علـى الكـإري مـن
املشــاهد التصــويرية اجلميلــة ،حبي ـ جتعــل القــار يــرى فعــال مــا حــدذ وكون ـ ما ــل أمــام
ناظري ـ  .و«تســري أحــداذ القصــة بشــكل مــدهش ،فاألصــل أن تكــون حمبــة األب البن ـ شــيئاا
مجيالا؛ لكن مـ ع يوسـف حتـول هـذا احلـب ،ألن جعلـ إخوتـ يف البئـر ،مث إن الوجـود يف البئـر
أمــر ســيء؛ لكــن اهلل تعــاىل ينجــي يوســف بــون التقطـ بعــض السـيّارة مث كونـ يف بيـ عزيــز
مصر كان من املفروض أن يكون أمراا حسناا لوال ما مهّ بـ امـرأة العزيـز ،مث السـجن يبـدو
ســيئاا لكــن اهلل تعــاىل ينجيـ من ـ وجيعل ـ علــى خــزائن األرض مث يصــبح عزيــز مصــر وكــون
الرسم البياين للسورة يسري على النحو التاي:
عزيز مصر
قصر العزيز
بي األب
السجن
البئر
وقد أسهب السورة يف ذكر صرب يوسف على حمنت بدءاا من حسد إخوت لـ وكيـدهم مث
رمي يف اجلبّ وحمنة تعلق إمرأة العزيز ب ومراودت عن نفس مث حمنة السـجن بعـد الرغـد
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الذي عاش يف بي العزيز وملّا صرب على األذى يف سـبيل العقيـدة وصـرب علـى الضـر والـبالء
نقل اهلل تعاىل من السجن إىل القصر وجعل عزيز مصر وملّك خزائن األرض وجعل السيد
املطاع والعزيز املكرم» (.)www.noo-problems.com
احللقة األوىل من هذ القصة املليئة باألحداذ احلية الطبيعية ،تبدأ من رؤيـا يوسـف إىل
هناية مؤامرة إخوت علي  ،ووصول إىل مصر .وحنن سنواج النصوص الواردة في مباشرة،
آيات ال ِ
ْكتاب ال ُْمبِي ِن ،إِنَّا أَنْ َزلْن اهُ قُ ْرآن اً
بعد ذلك التقدمي السابق للسورة ،وفي غناء﴿ :الر ،تِلْك ُ

ص ِ
ْ ِم ْن
كم تَ ْع ِقلُو َن ،نَ ْح ُن نَ ُق ُّ
ص بِما أ َْو َح ْين ا إِل َْي ك ه َذا الْ ُق ْرآ َن َوإِ ْن ك ْن َ
ص عليك أ ْ
س َن الْ َق َ
َع َربِيًّا ل ََعلَّ ْ
َح َ
ِِ
ِِ ِ
آيات ال ِ
ْكتاب ال ُْمبِي ِن﴾« ..هـذ األحـرف ومـا مـن
ين﴾ ...ألف .الم .راء﴿ ..تِلْك ُ
قَ ْبله لَم َن الْغافل َ

جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم .هي هي بعينـها تلـك اآليـات البعيـدة املتسـامية علـى
الطاقة البشرية .ويبدو جليا أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتـاب املعجـز ال ميكـن
ال أن يكـون القـرآن وحيـا .والعقـل هنـا مـدعو لتـدبر هـذ الظـاهرة
أن يكون بشراا ،فال بـد عقـ ا
وداللتها القاهرة .وملا كان جسـم هـذ السـورة قصـة فقـد أبـرز ذكـر القصـص مـن مـادة هـذا
ص ِ
ص بِم ا أ َْو َح ْين ا إِل َْي ك ه َذا
الكت ــاب ،عل ــى وجــ التخص ــيص﴿ :نَ ْح ُن نَ ُق ُّ
ص علي ك أ ْ
س َن الْ َق َ
َح َ
الْ ُق ْرآ َن﴾ ...فبإحيائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص ـ وهو أحسن القصص ـ
ِِ
وهو جزء من القرآن املوحى ب ﴿ .وإِ ْن ك ْن َ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ ..فقـد كنـ أحـد األمـيني
ْ م ْن قَ ْبل ه لَم َن الْغ افل َ
َ
يف قومك ،الذين ال يتوجهون إىل هذا النحو من املوضوعات الل جاء هبا القرآن ،ومنها هذا
القصص الكامل الدقيق» (قطب.)1970/4 :1412 ،
هذ املقدمة املشـار إليهـا إشـارة البـدء إىل القصـة .مث يرفـع اهلل تعـاىل السـتار عـن املشـهد
ف ِألَبِي ِه ي ا أَب ِ
َح َد
األول ،لنـرى يوســف الصـو يقــص رؤيـا علــى أبيـ ﴿ :إِ ْذ قَ َ
وس ُ
ْ إِنأي َرأَيْ ُ
ْأَ
َ َ
ال يُ ُ
كوكبًا َو َّ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْ تُ ُه ْم لِي َس ِاج ِد َين﴾ (يوسف )4/حي تبدأ قصة يوسـف بـذكر قضـية
َع َ
ش َر ْ
الش ْم َ
الرؤيا هكذا دون التمهيد أو املقدمات غالباا ما حتفـل مبإلـها القصـص األدبيـة ويف حـذفها ههنـا
حملــة بليغــة علــى أنّهــا قضــية جوهريــة وحــوار رئيس ـيّ يف البنــاء القصص ـيّ وبــذلك يكــون البــدء
بــذكرها أدعــي إىل لفـ النظــر إليهــا وهــذا مــا ال يكــون لــو أنّ ذكرهــا سُـبِقا بتمهيــد أو مقــدمات
طويلة أو قصرية .وقول النوّ يوسف " :إنّـي رأيـ ُ" مثّ توكيـد بِ ـ"رأيتـهم" لـيس فيـ مـا يشـري
إىل أن ما رآ كـان علـى وجـ احلقيقـة مـن "الرؤيـة" أو أنّـ يف املنـام مـن "الرؤيـا" ذلـك أنّ الفعـل
ص
ص ْ
"رأي " يصلح يف حالل" :الرؤية" و"الرؤيا" .ولكـن يـويت قـول حضـرة يعقـوب﴿ :يَا بُنَ َّي َال تَ ْق ُ

10



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد األول ،ربيع 1440

ُرْؤيَاك َعلَى إِ ْخ َوتِك﴾ (يوسف ،)5/إذ مل يقـل" :رؤيتـك" ليـدلّنا علـى أنّ الرؤيـا كانـ يف املنـام ،ولـو
ذكر النوّ يوسف ذلك لكان يف قول أبي تكرار ملا سبق ذكر  ،فكان حـذف السـابق لداللـة
ما سيويت علي وهذا نة أسلوبية قصصية يف سورة يوسف كما سيتضح الحقاا وربّما قيل:
ملاذا ال يذكر األمر أوالا مثّ حيذف تالياا فينتفي بذلك التكرار؟! إنّ ذلك سيفقد عنصـر التشـويق
يف القصة ويلغي إ ارة التساؤل وحتفيز الفكر ويقوم بتحنيط املخيلة وتلك عناصر مهمـة ومـؤ رة
س جيـد اا كـان أقـدر علـى إيصـال الفكـرة وحتصـيل
س للقصـة وك ّلمـا كـان البنـاء الفـ ّ
يف البناء الف ّ
ك
الفائــدة يف احلــوار الــذي جــرى بــني يوســف وإخوتـ ﴿ :قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
اك َعلَ ى إِ ْخ َوتِ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
الش ْياَا َن لِ ِن ِ
ك َكْي ًدا إِ َّن َّ
ين﴾ (يوســف .)5/عنــدما نتقصــى مــا يف اآليــة مــن
فَيَ ِكي ُدواْ لَ َ
نس ان َع ُدو ُّمبِ ْ
َ
التوظيف املعنوي ،جند أنّ النو يوسف ضامِنا يف اآليـة خـالل الكلمـات والعبـارات اجلامعـة
واملقتضــبة ،القضــايا واملعــاين املطروحــة الكــإرية وهــي الــل تســمى بإجيــاز قِصاــر يف املصــطلح
البالغي إذ تاوسع يف املعىن واكتفى بالتعبير عن المعنى الكإير باللفظ القليل ،فمن هذا املنطلـق،
عنــدما منعــن يف القصــة هــذ يظهــر لنــا أنّـ مجــع بــني التحــذير مــن إخوتـ مــن جانــب وعــداوة
الشــيطان لإلنســان مــن جانــب آخــر وذلــك يف ســياق مــوج از مــا يغــس عــن طــول الشــرح وكإــرة
التفصيل .ال يفوتنا أنّ كان لزاماا على يوسف أن خيلّص نفس من هذ اهلاوية الـل تتمإـل
 .ولعلنـا نـرى أن حتـذير سـيدنا يعقـوب ابنـ يوسـف
يف صورة العداوة بني الشـيطان وإخوتـ
من إخوت إمنا جاء مقتضباا موجزاا ،إذ مل يوتِ على ذكر األسباب الل ستدفعهم ـ ـ وهـم إخوتـ
ـ إىل الكيد ل وإظهار العداوة الل ستنجلي قريباا مع متابعتنا للقصة فيما بعد.
املشهد الإاين :ما جري بني يوسف

وإخوت :

كان يوسف صبياا أو غالماا وهذ الرؤيا كما وصفها ألبي ليسـ مـن رؤى الصـبية وال الغلمـان
وأقرب ما يرا غالم ـ حني تكون رؤيا صبيانية أو صدى ملا حيلم ب ـ أن يرى هـذ الكواكـب
والشــمس والقمــر يف حجــر أو بــني يديـ يطوهلــا .ولكــن يوســف رآهــا ســاجدة لـ  ،متمإلــة يف
ص ــورة العق ــالء ال ــذين حين ــون رؤوس ــهم بالس ــجود تعظيمــاا .والس ــياق ي ــروي عنــ يف ص ــيغة
ف ِألَبِ ِيه :يا أَب ِ
كوكب اً َو َّ
س َوالْ َق َم َر﴾ مث
اإليضاح املؤكدة﴿ :إِ ْذ َ
َح َد َع َ
وس ُ
ْ إِنأي َرأَيْ ُ
ْأَ
َ
قال يُ ُ
ش َر ْ
الش ْم َ
ِ
ِِ
ين﴾ هلذا أدرا أبـو يعقـوب حبسـ وبصـريت أن وراء هـذ
يعيد لفظ رأىَ ﴿ :رأَيْ تُ ُه ْم لي س اجد َ
الرؤيا شون اا عظيم اا هلذا الغـالم .مل يفصـح هـو عنـ ومل يفصـح عنـ سـياق القصـة كـذلك وال
تظهر بوادر إال بعـد حلقـتني منـها« .أمـا متامـ فـال يظهـر إال يف هنايـة القصـة بعـد انكشـاف
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الغيب احملجوب .وهلـذا نصـح بو َلـا يقـص رؤيـا علـى إخوتـ خشـية أن يستشـعروا مـا وراءهـا
ألخيهم الصغري ـ غري الشقيق ـ فيجد الشيطان مـن هـذا غـرة يف نفوسـهم ،فتمتلـئ نفوسـهم
ص ُرْؤي اك َعل ى إِ ْخ َوتِ ك فَ يَكي ُدوا لَ ك
باحلقــد ،فيــدبروا ل ـ أمــراا يســوؤ ﴿ :ق َ
ص ْ
ال :ي ا بُنَ َّي ال تَ ْق ُ
ِ
ِ
كيداً﴾ ..مث عللَّ هذا بقول ﴿ :إِ َّن َّ
ين﴾.
ْ
الش ْياا َن ل ِْننْسان َع ُدو ُمبِ ْ
ومن مث فهو « يـوغر صـدور النـاس بعضـهم علـى بعـض ويـزين هلـم اخلطيئـة والشـر» (قطـب،

 )1971/4 :1412وهبذا عقّبا يعقوب على ذكرا ابن رؤيا ويف قولـ هـذا مـا قـد يـإري يف نفـس
حقــد اا علــى إخوت ـ وكراهيــة هلــم ،فــوراد أبــو أن ينســب أســباب الكيــد إىل عــداوة
يوســف
الشيطان لإلنسان ليؤكد ليوسف أن كيد إخوت ل ليس صادراا عن طبـع فـيهم وسـجية ،بـل
إنّ من وساوس الشيطان ،فيدفع بذلك ما قد يإار يف نفس يوسـف علـى إخوتـ وجـاء ذلـك
الش ْياَا َن لِ ِْننْ ِ
يف قول ـ ﴿ :إِ َّن َّ
ين﴾ (يوســف .)5/ضّــا جيــدر باإلنتبــا والتنوي ـ هــو أنّ
س ان َع ُدو ُمبِ ْ
َ
يوسف عاشا حياة فكر وتومّل وعِلْم ،وهـذا هـو الـذي أراد اهلل ليوسـف أن يبلغـ مـن خـالل
رؤية الربهان اإلهلي ،وهو الذي أحسـن النيّـة ،وأحسـن صـنعاا ،وصـار يف الطريـق املسـتقيم .مـن
هنا بدأت عملية إغراء الشيطان وغرس مكـامن احلسـد واحلقـد والغـش يف نفـوس إخـوة يوسـف
 ،فجــالَ الشــيطان بــني هــؤالء اإلخــوة كــي يوقــع بينــهم احلســادة واحلقــد .فــيمكن القــول أن
معانــاة يوســف بــدأت مــن هنــا وحرّكـ كـلّ الضــغوط لتضــعف إرادتـ حــىت تســقطها أمــام
الصــعوبات القصــوى واألحــداذ الطارئــة والغــري متوقعــة ل ـ يف س ـنّ املراهقــة الــل تضــيع فيهــا
املشاعر يف أجواء العاطفة ويلتهب فيها اجلسد يف نريان األحاسيس.
املشهد الإال  :تآمر إخوة يوسف

علي للتخلّص من :

ض ا ي ْخ ل لَك م وج ه أَبِ يكم وتَكونُوا ِم ن ب ع ِدهِ
وس َ
ف أَ ِو اط َْر ُح وهُ أ َْر ً َ ُ ْ َ ْ ُ
ْ َْ
يتمإـل يف قولـ تعــاىل﴿ :اقْتُ لُ وا يُ ُ
َْ
قَ وما صالِ ِحين ،قَ َ ِ ِ
ْ الْج أ ِ
ف وأَلْ ُق وهُ فِ ي غَياب ِ
الس يَّ َارةِ إِ ْن
َّ َّ
ب يَلْتَقاْ هُ بَ ْع ُ
ُ
ََ
ال قَائ ْل م ْن ُه ْم َال تَ ْقتُ لُوا يُ ُ
وس َ َ
ًْ َ َ
اعلين﴾ (يوسف )10-9/هناا ال ة آراء ،إذن قتل يوسف أو طرح أرضاا أو إلقاؤ
ك ْنتُ ْم فَ َ

يف غيابات اجلب .وال تشري اآلية الشـريفة إىل الطريقـة الـل أمجعـوا عليهـا مـن تلـك الإال ـة
املذكورة وال إىل القرار الذي توصلوا إلي  ،بل انتهى األمر هبم يف هذا اجمللس حسـب مـا جـاء
يف اآلية عند حدود طرح اآلراء والتشاور الذي مل يوتِ من بعد اتّفـاق هنـائي أو إمجـاع مطلـق
حســب نــص اآليــة .وهــذا احلــذف يــإري التســاؤل حــول مــا ينــوون فعل ـ وقــد تضــارب آراؤهــم
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واختلفـ لنكتشــف فيمــا بعــد القــرار الــذي اتّخــذو يف أ نــاء مشــاورا م وأكــدو قبيــل تنفيــذ
ِ
ِ
َجمعوا أَ ْن ي ْجعلُوهُ فِي غَياب ِ
َّه ْم
ْ الْ ُج أ
ب َوأ َْو َح ْي نَا إِل َْيه لَتُ نَبأئَ ن ُ
َ َ
وذلك يف قول تعاىل﴿ :فَ لَ َّما ذَ َهبُوا بِه َوأ ْ َ ُ
ََ
بِأ َْم ِرِه ْم َه َذا َو ُه ْم َال يَ ْش ُع ُرو َن﴾ (يوسف.)15/

ومن مواطن احلذف ما يتجلي يف عدم ذكـر العـذر الـذي سـيعود بـ إخـوة يوسـف إىل أبـيهم
بع ــد ال ــتخلّص م ــن أخ ــيهم ،إذ ال يعق ــل أال يك ــون األم ــر موض ــع اهتم ــام وم ــدار نق ــاش خ ــالل
مشــاورا م ،لكــن احلــذف جــاء إل ــارة الفكــر واحملافظــة علــى عنصــر التشــويق مــن جهــة ومنعـاا
للتكرار من جهة أخرى ،ذلك أن ادتعاءهم بـون الـذئب أكـ َل أخـاهم سـيويت يف موقـف آخـر عنـد
لقاء بوبيهم وقد عادوا دون أخيهم وال شك أن توجيل ذكر ما اتفقوا عليـ إىل هـذا املوقـف أكإـر
أمهية من ذكـر يف موضـع سـابق .إذن اتّفـق إخـوة يوسـف علـى الـتخلّص منـ وبيتـوا عـذراا
حيملون إىل أبيهم بعد أن يتمّ هلم ما خططوا ل ومل يعد أمامهم إالّ إقنـاع أبـيهم بوخـذ يوسـف
ف وإِنَّا لَهُ لَنَ ِ
اص ُحو َن﴾ (يوسـف)11/
معهم ولذلك قالوا ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا َم ا لَك َال تَأ َْمنَّ ا َعلَ ى يُ ُ
وس َ َ
وقــول إخــوة يوســف ينطــوي علــى معــان متعــددة تشــري يف جمملــها إىل طبيعــة العالقــة بــني األب
وأبنائ ـ فيمــا يتعلّــق بشــون أخــيهم يوســف وأ ّنهــا عالقــة مبنيــة علــى فقــدان الإقــة وعــدم
االطمئنــان ،ففــي قــوهلم :مــا لــك ال تومنّــا ،علــى قلــة ألفاظـ  ،مــا يــدلّ أن إخــوة يوســف قــد
حاولوا أكإر من مرّة االنفراد بوخيهم وكان أبوهم يقف حائالا بينهم وبـني ذلـك لشـعور أن ابنـ
يوسف لن يكـون يف مـومن مـا دامـوا منفـردين بـ وقـوهلم يـد ّل علـى حـال دائمـة ،قائمـة ،مولوفـة
وتـد ّل أيضـ اا علــى أ ّنهـم يــدركون بـونّهم ليســوا موضـع قــة أبـيهم فيمــا يتع ّلـق بقضــية يوسـف علــى
ف
وس َ
األقـل .لــذلك جتــدهم حــني عــود م دون أخـيهم يقولــون﴿ :يَا أَبَانَا إِنَّا ذَ َهْب نَ ا نَ ْس تَبِ ُر َوتَ َركنَ ا يُ ُ
ِ
ِ
ْ بِم ْؤِم ٍن لَنَا ولَو كنَّا ِ ِ
ين﴾ (يوسف )17/مؤكـدين إدراكهـم غيـاب
َ
َْ
صادق َ
ب َوَما أَنْ َ ُ
عْن َد َمتَاعنَا فَأَكلَهُ ال أذئْ ُ
ال بَ ْل
الإقــة عــن نفــس أبــيهم جتــاههم ومــا كــان ردّ يعقــوب
أمــام ادّعــاء أبنائ ـ إالّ أن﴿ :قَ َ
ص ْب ْر َج ِمي ْل َواللَّ هُ ال ُْم ْس تَ َعا ُن َعلَ ى َم ا تَ ِص ُفو َن﴾ (يوســف .)18/ويف قول ـ
َس َّول ْ
كم أ َْم ًرا فَ َ
س ْ
َْ لَك ْم أَنْ ُف ُ
كم﴾ يتّخذ فعل التسويل معان شديدة االتّسـاع؛
تعاىل حكاية عن يعقوب َ ﴿ :س َّول ْ
س ْ
َْ ل ْ
َكم أَنْ ُف ُ
فيعقوب أراد أن يقول ألبنائ  :لقد زين لكم ،فإنّكم إنّمـا مكـرمت ابتغـاء منفعـة ،تظنـون وامهـني
أنكــم ســتحققوهنا بفعلكــم ،لكــن أنفســكم خــدعتكم وغـرّتكم وصــورت لكــم األمــور علــى غــري مــا
ســتنتهون إليـ وهكــذا قــول يعقــوب بإمكانـ أن يعبّــر عــن املعــس املــراد بإجيــاز شــديد يسـمّى يف
املصــطلح البالغــي بإجيــاز قصــر وهــو كــإري يف كــالم العــرب ويف القــرآن الكــرمي كقولـ تعــاىل:
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﴿ َولَ ُك ْم فِي ال ِْق ِ
صاص َحي اةْ﴾ (البقـرة)179/؛ فـإن معنـا كـإري ،ولفظـ يسـري ،ضيتضـح آنّ املـراد مـن
اآلية املباركة إنّما هو «أن اإلنسان إذا علم أن مـىت قَتـل قتـل امتنـع عـن القتـل ،ويف ذلـك حياتـ
وحيــاة غــري  ،ألنّ (القتــل أنفــى للقتــل) وبــذلك تطــول األعمــار ،وتكإــر الذرّيــة» (اهلــامشي:2005 ،
)1025؛ فكل هذ املعاين مكنونة يف سياق اآلية وكلما ا اجلامعة.
كان بقصد تغييب
واألحداذ الالحقة أكدات هذ احلقيقة ،فما فعل إخوة يوسف
ليخلو هلم وج أبيهم ولينفردوا مبحبت إياهم ،لكن األمر سار على غري ما أرادوا؛ إذ ظلّ
أمر يوسف
يشغل بال أبي مدّة غياب عن حتّى ضجر من مان حول فقال ل ﴿ :تَاللَّ ِه تَ ْفتَأُ
ِ
ِ
كين﴾ (يوسف.)85/
وس َ
ف َحتَّى تَكو َن َح َر ً
ْكر يُ ُ
ضا أ َْو تَكو َن م َن ال َْهال َ
تَذ ُ

املشهد الرابع :إخراجُ يوسفا

من البئر بواسطة املسافرين:

نعود سريعاا إىل يوسف يف اجلبّ ،لنرى املشهد الرابع يف هذ من حلقات القصة الـذي يتمإـل
ت َس يَّ َارةْ فَأ َْر َس لُوا وا ِر َد ُه ْم فَ أَ ْدلى َدلْ َوهُ ق َ
ات ْ
َس ُّروهُ
ال ي ا بُ ْش رر ه ذا غُ ْ
الم َوأ َ
يف قول ـ تعــاىلَ ﴿ :وج َ
علىم بِما يَ ْع َملُو َن﴾ (يوسف« )19/لقد كان اجلب علـى طريـق القوافـل ،الـل تبحـ
بِ َ
ضاعةً َواللَّهُ ْ
عــن املــاء يف مظانـ  ،يف اآلبــار ويف مإــل هــذا اجلــب الــذي يــبل فيـ مــاء املطــر ويبقــى فتــرة،
ويكــون يف بعــض األحيــان جافـاا كــذلكَ ﴿ :وج َات ْت َس يَّ َارةْ﴾ أي قافلــة نيـ ســيارة مــن الســري
الطويل كالكشـافة واجلوالـة والقناصـة ﴿ ...فَأ َْر َس لُوا وا ِر َد ُه ْم﴾ ..أي مـن يـرد هلـم املـاء ويكـون
خبرياا مبواقع ﴿ ..فَأَ ْدلى َدل َْوهُ﴾ ..لينظر املـاء أو لـيمس الـدلو ،وحيـذف السـياق حركـة يوسـف
الم﴾..
يف التعلق بالدلو احتفاظاا باملفاجوة القصصية للقار والسـامع﴿ :ق َ
ال ي ا بُ ْش رر ه ذا غُ ْ
ومرة أخرى حيذف السياق كل ما حدذ بعد هذا وما قيل وحال يوسـف وكيـف ابتـهج للنجـاة،
ضاعةً﴾ (قطب.)1977/1 :1412 ،
َس ُّروهُ بِ َ
ليتحدذ عن مصري مع القافلةَ ﴿ :وأ َ

هبذ اآلية الشريفة يصف اهلل تعاىل إخراج يوسف من البئر بواسطة بعـض املسـافرين مـن
التجار وقد جاء ذكر إخراج يوسـف مـن البئـر مـوجزاا خمتصـراا؛ لكنـ «إجيـاز مـذهل يغـس عـن
السرد الطويل والشرح املفصّل؛ فقد تتال األفعال يف اآلية الكرمية تتالياا سريعاا ،رشـيقاا بالفـاء
س يــذكر وهــذا معنــا أن
العاطفــة الــل تفيــد ترتيــب حــدوذ األفعــال وتعاقبــها دون فــارق زم ـ ّ
املسافرين ملا صـاروا ع لـى مقربـة مـن البئـر أسـرعوا يف إرسـال مـن جيلـب هلـم املـاء( ،فورسـلوا
واردهم)( ،فودىل دلو ) ،وهنا ختتفي (الفاء)( :قال يا بشراي) ومل يقل اهلل تعاىل (فقـال :يـا
بشــراي) ،ذلــك ألن البشــرى تقتضــي املفاجــوة وهــذا مــا يتحقــق حبــذف الفــاء لتــويت العبــارة
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املفاجئــة للداللــة البشــارة» ) .(www.ouarsenis.comوقولـ تعــاىل عــن املســافرين الــذين وجــدوا
يوسف ( :سيارة) وهي صـيغة مبالغـة مـن اسـم الفاعـل ،تـد ّل علـى أ ّن شـوهنم كإـرة السـري،
فهم جتـار تعـودوا السـري يف هـذا الطريـق وهـم حبكـم كإـرة سـريهم علـى هـذا الطريـق يعرفـون
البئر  ،يـد ّل علـى ذلـك سـرعة إرسـاهلم الـوارد حـال اقتـراهبم مـن البئـر ـ ـ دلّـ علـى ذلـك الفـاء
العاطفة ـ دون وجود ما يشـري إىل أ ّنهـم وجـدوا مشـقة يف اكتشـاف هـذا البئـر ور ّبمـا يـوحي هـذا
بغري ما ذهب إلي بعض مفسري اآلية مـن أن إخـوة يوسـف ألقـو يف بئـر بعيـدة عـن طريـق
املارّة وأن هؤالء السيارة قد ضلوا طريق سفرهم فوجدوا البئر مصادفة.
اعةً﴾
َس ُّروهُ بِ َ
ضَ
ويويت اإلجياز يف صورة من أمجل صور وأكإرها إحياء يف قول تعاىلَ ﴿ :وأ َ
فوما قول تعاىل" :واأَساـرُّو ُ" « أي تعـاملوا مـع األمـر بسـرية ،أي اعتـربو بضـاعة سـرية وعزمـوا
علــى بيعـ رقيقـاا .وملــا مل يكــن رقيقـاا فقــد أســرو ليخفــو عــن األنظــار .مث بــاعو بــإمن قليــل:
س َد ِ
﴿ َو َش َرْوهُ بِ نَ َم ٍن بَ ْخ ٍ
ودةٍ﴾ ألهنــم يريــدون الــتخلص مــن مــة اســترقاق وبيع ـ ..
راه َم َم ْع ُد َ
وكان هذ هناية احملنة األوىل يف حياة النو الكرمي» (قطب.)1977/1 :1412 ،
جتـار رقيـق أو أن هـذا النـوع
جتـار ور ّبمـا كـانوا ّ
وأمّا قول تعاىل" :بِضااعاةا" فيد ّل على أنّهم ّ
من التجارة كان رائجاا منتشراا يف ذلك الوق  ،فاستبشروا بعإورهم على الغالم كون بضاعة
اعةً﴾ مــن املعــاين
َس ُّروهُ بِ َ
ض َ
هلــا قيمتــها وأمهيتــها أو إىل غــري ذلــك ضّــا اختزلت ـ عبــارةَ ﴿ :وأ َ
والدالالت الكإرية الل تكتب بإحياءات حتتمل التوويالت اجلمالية املتعددة املكنونة يف طيـات
الكلمات القصار لآليـة .وهـي الـل تفهـم مـن سـياق اآليـة فـاجلو العـام املسـيطر علـى السـورة
ك ّلهـا؛ إذ إ ّن القـرآن الكــرمي إ ّنمـا اهـت ّم بالكليــات يف الغالـب األعـ ّم واكتفــى بالكليـات والكلمــات
اجلامعــة ،فلــم يتطــرق إىل جزئيــات وخصوصــيات املوضــوعات القرآنيــة ،السـيّما يف القصــص
النبوية الل تشتمل على املزيد من املعاين اجلزئية املسـتورة يف كوامنـها .فمـن هـذا املنطلـق،
الب ـدّ لــدارس القصــص القرآنيــة أن تفجــر طاقا ــا اللغويــة املكنونــة فيهــا وتنتقــل مــن كليــات
القصة القرآنية إىل جزئيا ا فيسردها من داللة السياق القرآين فاجلو احلاكم على اآلية.
املشهد اخلامس :يوسف

وعشق امرأة العزيز:

املشهد اخلامس من حلقات القصة ،يتمإل يف مصر ويبدأ بعـد أن وطـوت قـدما أرضا مصـر،
وابتاعـ العزيــز مــن الس ـيّارة .وبدايــة قصــت مــع امــرأة العزيــز مــن اآليــة  ،21فيقــول تعــاىل:
ال الَّ ِذي ا ْشتَ راهُ ِمن ِمصر المرأَتِِه أَك ِرِمي منْ واهُ َعسى أَ ْن ي ْن َفعنَا أَو نَت ِ
َّخ َذهُ َولَ ًدا﴾ (يوسـف.)21/
﴿ َوقَ َ
َ َ ْ
ََ َ
َ ْ َْ َْ
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ههنا حمنة أخرى من نوع آخر وهي أشد وأعمـق مـن احملنـة األوىل كانـ تنتظـر يوسـف حـني
يبلغ أشد  ،وقد أويت حكماا وعلماا يستقبل هبما هذ احملنـة اجلارفـة الـل ال يقـف هلـا إال مـن
رمح اهلل .إهنا حمنة التعرض للغواية يف جو القصـور ،ويف جـو مـا يسـمون «الطبقـة الراقيـة
واألرستقراطية» وما يغشاها من استهتار وفجور..
يشتري يوسفا رجل من مصر يعس العزيز ويوصي زوجتـ بـون تكـرم مإـوا  ،غـري أن
امرأة العزيز جتاوزت ذلك ـ ملّا بلغ أشدّ ـ إىل حدّ العشق والتعلّـق ،فرغبـ فيـ وراودتـ عـن
ِِ
ص َم( ﴾...يوســف)32/
نفس ـ وغلّق ـ األبــواب فــويب وأص ـرّتَ ﴿ :ولََق ْد َر َاو ْدتُ هُ َع ْن نَ ْفس ه فَ ْ
استَ ْع َ
صـل فيمـا تقـدّم مـن
« فووجزت اآليـة حـدذ املـراودة واالستعصـام الـل جـاء ذكرهـا بشـكل مف ّ
آيات السورة السابقة هلذ اآلية .فكونّما هي قد أوجـزت للنسـوة األحـداذ اجململـة هبـذ اآليـة
املوجزة الل قيل على لساهنا .وعبّرت عن موقفها وموقف املناقض هلا بـالرفض املصـحوب
باإلنكار يف كلمة (استعصم) الدالة علي  .ومن مثََّ أوجزت اآلية للقار جزءاا من القصـة وهـو
حدذ املراودة من قبلها ،والرفض من قبل وذلك بقصر معنىي املـراودة والـرفض علـى لفظـة
(استعصــم) الــل ت ـدّل علــى إراد ــا لشــيء قصــدت يف نفســها ،يف حــني قاهبــا هــو بــالرفض
اس تَب َقا الْب اب وقَ د ْ ِ
يص هُ ِم ْن ُدبُ ٍر
َّت قَم َ
واإلنكار» ) (www.diwanalarab.comيقول اهلل تعاىلَ ﴿ :و ْ َ َ َ َ
اد بِأ َْهلِ ك س وتا إَِّال أَ ْن يس جن أَو ع َذ ِ
َوأَلْ َفيَ ا َس يأ َد َها لَ َدر الْبَ ِ
يم﴾
اب قَالَ ْ
ْ َم ا َج َزاتُ َم ْن أ ََر َ
ُْ ََ ْ َ ْ
اب أَل ْ
ُ ً

(يوسف )25/ورأى بعض املفسرين أن يف قول تعاىل« :وااسْـتاباقَا الْباـابا» بـاملعىن السـابق إجيـاز
قرآينّ بالغيّ ولنا أن نضيف إىل ذلك أن الصيغة الل جاءت هبـا الكلمـة «اسْـتاباقَا» تـدلّ علـى
تك ّلـف الفعـل وبـذل املشـقة يف سـبيل  ،إ ّنمـا حتمــل داللـة بيانيـة أعمـق ،ففيهـا أن امـرأة العزيــز
أسرع إىل الباب باذلـة يف ذلـك جهـد اا مقترنـ اا بعزميـة وإصـرار علـى ارتكـاب الفاحشـة دون
تراخا أو اون أو مـرور خـاطر بـالبول عنـد رغبتـها .وميكـن أن تع ّبـر الصـيغة عـن حجـم قـوة
ِ
ْ لَ ك﴾ وصــيغة الفعــل
واب َوقالَ ْ
ْ َه ْي َ
احلركــة ،فــنحن نقــرأ مــإال قولـ تعــاىلَ ﴿« :وغَلَّ َق ْ ْاألَبْ َ
املضعّف املفارقـة ل ـ"أغلقـ " تعـس شـدّة اإلحكـام والتوكـد الشـديد مـن إغـالق األبـواب ،وتعـس
ارتفاع اهلمّة ،وهذا يبع يف الذهن صورة الدّفع القوي لسبواب.
واجل ــدير بال ــذكر أن الق ــدامى مل يهمل ــوا عالق ــة اللف ــظ ب ــاملعىن ،فالص ــيغة تتخ ــذ مع ــىن
حمدودا ال يكون يف غريها ،وكـإريا مـا حتـد وا عـن الكإـرة الناجتـة عـن تضـعيف عـني الفعـل»
(أمحد ياسوف.)155/1 :1999 ،
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ َو ُه َو
ص َدقَ ْ
يص هُ قُ َّد م ْن قُبُ ٍل فَ َ
ولننظر إىل قول تعاىلَ ﴿ :و َش ِه َد َشاه ْد م ْن أ َْهل َه ا إِ ْن ك ا َن قَم ُ
ِ
ِ
ْ وهو ِم ن َّ ِ ِ
ِ
ِِ
ين﴾ (يوسـف ،)27-26 :ولنقـفْ
ينَ ،وإِ ْن كا َن قَم ُ
الص ادق َ
يصهُ قُ َّد م ْن ُدبُ ٍر فَك َذبَ ْ َ ُ َ َ
م َن الْكاذب َ

عند شهادة الشاهد و"الشاهد" أت من املشاهدة وامـرأة العزيـز ويوسـف مل يكـن معهمـا
أحد ليكون شاهداا على ما حدذ وجرى ،ولعلّ الشاهد قد شـهد موقـف امـرأة العزيـز ويوسـف
وقد ألفيـا سـيدها لـدي البـاب وذكـ ُر الشـاهد قضـي َة قـ تد القمـيص تعـس بالضـرورة عـدم
وقد قـد مـن دبـر وإ َلـا فـال معـىن لشـهادت  .كيـف خطـرت لـ مسـولة
رؤيت قميص يوسف
القميص إذن؟ أوا مل يكن ضكناا أال يكون يوسف مرتدياا قميصاا يف ذلك املوقف؟

الــراجح ـ ـ واهلل أعلــم ب ـ ـ ـ أن امــرأة العزيــز ذكــرت قمــيص يوســف لتجعل ـ دلــيالا علــى
مقاومتها إيا ومنع من فعل الفاحشة ومل تُشر إىل اجلهة الل قد منها وكون الشاهد ـ ـ وهـو
خارج الباب برفقة العزيز ـ قد نع ذلك دون أن يرى يوسف ،فرأى أن جيعل القميص دليل
إدانــة أو بــراءة وهنــا تنبّـ العزيــز إىل هــذ املســولة فعــرف هبــا كيــد زوجتـ وتوكــد مــن بــراءة
ضّا ا متـ بـ زوجتـ  .وهـذا مـن وجـو احلـذف البالغـي يف القصـة ،إذ مل تشـر
يوسف
اآلية إىل أن امرأة العزيز ذكرت قدّ القميص كداللة على براء ا واآلية مل تذكر أيضـاا مكـان
وجود الشاهد يف هذا املوقف وأنّ كان يسمع ما حيدذ وهو خارج الباب دون أن يرى ...فهذا
كلّ ضّا توحي ب اآلية الكرمية بإجياز موحا حيتاج إىل شيء من التومل والتدبر.
وكان ضكناا حسب البالغة القرآنيـة اختـزال هـذا القـول باالكتفـاء بـاجلزء األوّل منـ  ،إذ
يتضمن يف ظلّ وجود الشرط معس جزئ الإاين ،لكن ذكـر جانـب دون اآلخـر أو التفصـيل يف
جانب واإلجياز يف جانب آخر .ربّما حيمل داللة على ميـل الشـاهد إىل االحتمـال الـذي فصّـل
في  ،لذا جاء قول يف االحتمالني متساوياا من حي عـدد الكلمـات ،حرصـاا منـ علـى أن يكـون
دقيقاا يف قول  ،منطقياا يف رأي  ،حيادياا ،عـادالا يف سـبيل الوصـول إىل احلقيقـةَ ﴿ .وقَ َ
ال نِ ْس َوةْ
ض َال ٍل ُمبِ ي ٍن﴾
فِ ي ال َْم ِدينَ ِة ْام َرأ ُ
اه ا َع ْن نَ ْف ِس ِه قَ ْد َش غَ َف َها ُحبًّ ا إِنَّ ا لَنَ َر َاه ا فِ ي َ
َت ال َْع ِزي ِز تُ َرا ِو ُد فَ تَ َ
(يوســف ،)30/إنّ قولـ تعــاىل﴿ :قَ َال نِ ْس َوةْ فِ ي ال َْم ِدينَ ِة﴾ يــدلّ علــى تسـرّب اخلــرب مــن القصــر

وانتشار على نطاق ضيق ،مل يصل حدّ الشـيوع والعمـوم ،فـ ـ ـ«نسـوة» مجـع قلّـة وهـذا مـا مكـن
امــرأة العزيــز مــن دعــوة هــؤالء النســوة إىل قصــرها .كمــا أن «نســوة يف املدينــة» تقليــل لشــون
هــؤالء النســوة؛ إذ جــاء ذكــرهنّ نكــرة علــى عكــس مــا جــاء يف اآليــة نفســها بقــوهلم( :امــرأة
العزيز) وهذا يدل على أنّهن دوهنا شوناا ومكانةا.
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و« قـد ف ّسـر املفسـرون القــول يف هـذ اآليـة ،فـرأوا أن نســبتها إىل زوجـة العزيـز أدعــى إىل
استعظام األمر ،فهي متزوجة من جهة وهي من ذوات السلطان والنفوذ فومرها أعظـم سـوءاا
من سواها» (األقرع.(www.quran-m.com :
(تراود) :مضـارع يـد ّل علـى التجـدد واالسـتمرارية أي كـان هـذا ومـا يـزال دأهبـا وديـدهنا
حتّى حلظة قوهلنّ ،فهي تفعل ذلك بإحلاح وإصرار واستمرار.
(فتاها) :عبدها أو ضلوكها وهذا أكإر تشنيعاا وتشهرياا فسمّي بِـ ـ ـ«امـرأة العزيـز» أي ذات
النفوذ والسلطان وني من تراود عن نفس بِ ـ«فتاها» تذكرياا بتبعيت هلا وضلوكيتها ل .
(قد شغفها حبّاا) :أي وصل حبّ سويداء فلبها ومتكن من .
(إنّا لنراها يف ضالل مبني) :وجاء قوهلن هذا مؤكداا مبؤكدين زيادة يف استنكارهنّ فعلها
وأن بعيد كلّ البعد عن الصواب والرأي السديد ...فتومل كم محل هذ الكلمات القليلة
املوجزة من معان ودالالت!
ْ ك َّل و ِ
اح َدةٍ
ْ إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ْعتَ َد ْ
ْ بِ َمك ِرِه َّن أ َْر َس لَ ْ
أمــا يف قولـ تعــاىل﴿ :فَلَ َّم ا َس ِم َع ْ
ت ل َُه َّن ُمتَّك أً َوآتَ ْ َ
ِمْن ُه َّن ِس كينًا﴾ (يوسـف ،)31/ويف قولـ تعـاىل﴿ :آتَ ْْ ك َّل َو ِاح َدةٍ ِم ْن ُه َّن ِس كينًا﴾ (يوسـف ،)31/إشـارة
إىل أنّها وضع هلن أصناف الفواك وسوا  ،ضّا حيتاج أكل إىل استخدام السكني .وقولـ تعـاىل:
﴿ َس ِم َع ْْ بِ َمك ِرِه َّن﴾ يدل على ما قالت النسوة قد تناقلت األلسن كإرت أم قل  ،حتّى تنـاهى اخلـرب
إىل نعهــا .فســماع األمــر غــري الســماع ب ـ  ،فالســماع بــاألمر يعــس أن مثــة واســطة أو نــاقالا بــني
القائـل والسـامع ،بـني املرســل واملتلقـي وهـذا يؤكــد تناقـل اخلـرب ولـو علــى نطـاق حمـدود ويف ّســر يف
الوق ذات علّة سجن يوسف رغم رؤية الدالئل على براءت ؛ إذ أخذ اخلرب ينتشر بـني النّـاس
حتّى غدا سجن أدعى إىل إلصاق التهمة ب وجترمي وبذلك يبدوا األمر حماولة اعتداء عبـد علـى
سيدت  ،نال جزاء سجناا.
املشهد السادس :خروج يوسف

من السجن:

وهــذ هــي «احملنــة األخــرية مــن حمــن الشــدة يف حيــاة يوســف فكــل مــا بعــدها رخــاء ،وابــتالء
لصرب على الرخاء ،بعد ابتالء صرب على الشدة .واحملنة يف هذ احللقة هي حمنـة السـجن
بعد ظهور الرباءة .والسجن للربيء املظلوم أقسى ،وإن كان يف طمونينة القلب بالرباءة تعزية
وسلوى ،وخيتصر السياق ما كان من أمر يوسف يف السجن ،وما ظهر من صالح وإحسـان ،
فوج إلي األنظار ،وجعل موضـع قـة املسـاجني ،وفـيهم الكـإريون ضـن سـاقهم سـوء الطـالع
مإل للعمل يف القصر أو احلاشية» (قطب.)1987/4 :1412 ،

18



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد األول ،ربيع 1440

خيرج يوسف بعد توويل رؤيا رآها امللك وقد جهـل توويلـها أصـحاب هـذا العلـم ضـن
حييطون ب وملا أن علم امللك بقصة يوسف مع النسوة وعلم برباءت ضّا ا م ب  .ويسـتدعي
امللك ليكون ل شون مع  ،هو الذي سنعرف يف هذ احللقة اجلديدة.
هذا الدرس يبـدأ بـآخر فقـرة يف املشـهد السـابق« .مشـهد امللـك يسـتجوب النسـوة الـاليت
قطعن أيديهن ـ كما رغب إلي يوسف أن يفعل ـ متحيصاا لتلـك املكايـد الـل أدخلتـ السـجن،
وإعالناا لرباءت على املس ،قبل أن يبدأ مرحلـة جديـدة يف حياتـ وهـو يبـدؤها وا قـاا مطمئنـاا،
يف نفس سكينة ويف قلب طمونينة وقد أحـس أهنـا سـتكون مرحلـة ظهـور يف حيـاة الدولـة ،ويف
حيــاة الــدعوة كــذلك .يف حســن أن يبــدأها وكــل مــا حولـ واضــح ،وال شــيء مــن غبــار املاضــي
يالحق وهو بريء .ومع أن قد جتمل فلم يذكر عـن امـرأة العزيـز شـيئاا ،ومل يشـر إليهـا علـى
وج التخصيص ،إمنا رغب إىل امللك أن يفحص عن أمر النسوة الاليت قطعن أيـديهن ،فـإن
امرأة العزيز تقدم لتعلن احلقيقة كاملة( :قطب)2004/4 :1412 ،
﴿ ْاْل َن حص حص الْح ُّر أَنَ ا راو ْدتُ هُ َع ن نَ ْف ِس ِه وإِنَّ هُ ل َِم ن َّ ِ ِ
ين ،ذلِ ك لِ يَ ْعلَ َم أَنأ ي لَ ْم أ ُ
َخ ْن هُ
ْ
َ ْ َ َ َ
الص ادق َ
َ
َ
َ
الس ِ
ِ
ِِ
بِالْغَْي ِ
ينَ ،وما أُبَ أر ُ ِ ِ َّ
ب َوأ َّ
وت إَِّال م ا َرِح َم َربأي
س َأل ََّم َارةْ بِ ُّ
َن اللَّهَ ال يَ ْهدي ْ
كي َد الْخائن َ
ُ نَ ْفس ي إن ال نَّ ْف َ
إِ َّن ربأي غَ ُف ِ
يم﴾.
ْ
ور َرح ْ
َ

ويف هــذ الفقــرة األخــرية تبــدو املــرأة مؤمنــة متحرجــة ،تــرب نفســها مــن خيانــة يوســف يف
غيبت ولكنها تتحفظ فال تدعي الرباءة املطلقة ،ألن النفس أمارة بالسوء ـ إال ما رحم ريب ـ ـ مث
تعلن ما يدل على إمياهنا باهلل ـ ولعل ذلك كان اتباعاا ليوسـف ـ ـ ﴿إِ َّن ربأي غَ ُف ِ
يم﴾ .وبـذلك
ْ
ور َرح ْ
َ
يسدل الستار على ماضي اآلالم يف حياة يوسف الصديق .وتبدأ مرحلة الرخاء والعز والتمكني.

ال إِنَّ ك الْي وم لَ َدينا مك ِ
ال الْملِ ك ائْ ت ونِي بِ ِه أ ِ
ال
ين ،ق َ
ص هُ لِنَ ْف ِس ي ،فَلَ َّم ا كلَّ َم هُ ق َ
ُ
َستَ ْخل ْ
ْ
ين أَم ْ
َ َْ ْ َ ْ
﴿ َوق َ َ
ِ
ِ
ف فِ ي ْاأل َْر ِ
اج َعلْنِي َعلى َخزائِ ِن ْاأل َْر ِ
ض إِنأي َح ِفي ْ
ض يَتَبَ َّوأُ ِمْنه ا َحْي ُ
وس َ
ْ
عليمَ ،وك ذلك َمكنَّ ا ليُ ُ
ظ ْ
َ يَش اتُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ينَ ،وَأل َْج ُر ْاْل ِخ َرةِ َخْي ْر لِلَّ ِذ َين َآمنُوا َوكانُوا يَتَّ ُقو َن﴾.
يع أ ْ
يب بَِر ْح َمتنا َم ْن نَشاتُ َوال نُض ُ
َج َر ال ُْم ْحسن َ
نُص ُ

لقد تبين للملك براءة يوسف ،وتـبني لـ معهـا علمـ يف تفسـري الرؤيـا ،وحكمتـ يف طلـب
متحــيص أمــر النســوة ،كــذلك تبين ـ ل ـ كرامت ـ وإبــاؤ  ،وهــو ال يتــهاف علــى اخلــروج مــن
السجن ،وال يتهاف على لقاء امللك .وأي ملـك؟ ملـك مصـر! ولكـن يقـف وقفـة الرجـل الكـرمي
املتهم يف نعت  ،املسجون ظلماا ،يطلـب رفـع اال ـام عـن نعتـ قبـل أن يطلـب رفـع السـجن
عن بدن ويطلب الكرامة لشخص ولدين الذي ميإل قبل أن يطلب احلظوة عند امللك.
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﴿ َوقَ َال ال َْملِ ك ائْ تُ ونِي بِ ِه أ َْستَ ْخلِ ْص هُ لِنَ ْف ِس ي﴾ (يوســف ،)54/ويف هــذا املشــهد حيــذف الســياق
جزئيات تفصيلية يف تنفيذ األمر « .فحذف مجلة (فـوتوا بـ ) إجيـاز اا ليـدل علـى أ ََّن زمـن األمـر
حبضور وز مـن احلضـور خطابـ هـو زمـن واحـد ولـيس يفصـل بينـهما بفاصـل ،ومإلمـا د ّل علـى
سرعة اجمليء ألمهيت  ،دلّ على سرعة امتإال لسمر هذا بعد أنْ مت براءتـ  ،كمـا دلّ احلـذف
علـ ــى أنََّ امللـ ــك كـ ــان متش ـ ـوّقاا لرؤيت ـ ـ والـ ــتكلم مع ـ ـ ألنََّ تعـ ــبري لرؤيـ ــا امللـ ــك قـ ــد أدهشـ ــت »
) .(www.diwanalarab.comويف قولـ تعــاىل حكايــة عــن امللــك (أَسْتاخْلِصْـ ُ لِنافْســي) تســتوقفنا
كلمــة (أَسْتاخْلِصْـ ُ) لتُحيلنــا إىل مجلــة مــن املعــاين ،كمــا وردت يف معــاجم اللغــة ،أستخلصْـ  :أي
أجني من كربت أو مصيبت واختار واصطفي واختص  :اجعلْ خالصاا ي .واستخلص  :مبالغـة
من (أخلص ) تدلّ على شدّة حرص امللك على اصطفائ يوسف ليكون من خاصت .
ِ
اج َعلْنِي َعلَ ى َخ َزائِ ِن ْاأل َْر ِ
يم﴾
ض إِنأي َح ِف ي ْ
ين ،قَ َ
﴿فَلَ َّما كلَّ َمهُ قَ َ
ال ْ
كين أَم ْ
ال إِنَّك الْيَ ْوَم لَ َديْ نَا َم ْ
ظ عل ْ

(يوسف ،)55-54/قد حُذف أجزاء من الكالم ،أي ملا كلّم امللك أعجب حبسن منطق ورجاحـة
عقلـ واتزانـ ضّــا زاد إعجابـاا بـ  ،فــارتقى بعالقتـ بيوســف مــن العالقــة اخلاصــة جبعلـ
مقرب اا إلي  ،إىل أن جيعـل لـ مكانـة مرموقـة ورتبـة عاليـة سـامية يف دولتـ  .وقولـ  :إ ّنـي حفـيظ،
جـاءت رداا علـى قــول امللـك (مكــني أمـني) أي إنّــس أهـل للإقــة وحـافظ لسمانــة ،مثّ أضـاف علــى
ذلك قول ( :عليم) أي عامل بإدارة األمور املالية يف الدولة ،مبا يضمن حتقيق العـدل واملسـاوات
بني الرعية .ويبدوا أ ّن ما يشب الـوزارة املاليـة يف ذلـك احلـني ،مل تكـن قـادرة علـى إدارة شـؤون
الدولة االقتصادية ،فوراد يوسف أن يشغل هذا املنصب لدرايت بذلك وعلم ب  .ولـيس أدلّ
ِِ
ص ْدتُ ْم
على ذلك من قول يوسف
عند توويـل رؤيـا امللـك﴿ :قَ َ
ين َدأَبًا فَ َم ا َح َ
ال تَ ْزَر ُع و َن َس ْب َع س ن َ

ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّمتُ ْم لَ ُه َّن إَِّال
ْن َم ا قَ د ْ
فَ َذ ُروهُ ف ي ُس ْنبُله إَِّال قَل ًيال م َّم ا تَ أْكلُو َن ،ثُ َّم يَأْتي م ْن بَ ْع د ذَل ك َس ْب ْع ش َدا ْد يَأْكل َ
ِ
ِ ِ
قَلِ ًيال ِم َّم ا تُ ْح ِ
اس َوفِي ِه يَ ْع ِص ُرو َن﴾ (يوســف،)49-47/
ام فِي ِه يُغَ ُ
ص نُو َن ،ثُ َّم يَأْتِي م ْن بَ ْع د ذَل ك َع ْ
اي النَّ ُ

نالحظ أنّ يوسف مل تكتفِ بتوويل الرؤيا بل ضمّنا ذلك إجيـاد احللـول ،ولـو كـان مـن يـدير
الشؤون االقتصادية قادراا علـى إجيـاد احللـول ،لوقـف يوسـف عنـد حـدّ توويـل الرؤيـا وتـرا
أمر احللّ إىل أصحاب الشون .ولعل ما طرح يوسف حالا للمشكلة قبـل وقوعهـا كـان سـبباا
يف جعــل امللــك أكإــر إميانـاا بوهليــة يوســف هلــذا املنصــب ...وإذا صـحّ مــا ذهــب إليـ بعــض
املفسرين من أن الرجل الذي اشتري يوسف (أي العزيز) هو من كان يشـغل منصـب وزيـر
املالية يف ذلك الوق  ،فإن يف ظلم يوسف وسجن إيا رغم توكد مـن براءتـ  ،دليـل كـاف
على أنّ ليس أهالا لذلك املنصب؛ إذ لن يكون وهو على هذ احلال عادالا بني الرعية.
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ولقاء إخوت يف مصر:

أما فعل اجلدب فقد أبرز السياق يف مشهد إخوة يوسف ،جييئون من البدو من أرض كنعان
البعيدة يبحإون عن الطعام يف مصر .ومن ذلك ندرا اتساع دائرة اجملاعة ،كما ندرا كيـف
وقف مصر ـ بتدبري يوسف ـ منـها ،وكيـف صـارت حمـط أنظـار جرياهنـا وخمـزن الطعـام يف
املنطقة كلها .ويف الوق ذات متضي قصة يوسف يف جمراها األكرب بني يوسف وإخوتـ وهـي
وس َ
ف فَ َد َخلُوا علي ه فَ َع َرفَ ُه ْم َو ُه ْم لَ هُ
ات إِ ْخ َوةُ يُ ُ
نــة فنيــة حتقــق هــدفاا ديني ـاا يف الســياقَ ﴿ :ج َ
ِ
ِ
ْكي َل َوأَنَا َخ ْي ُر
َّزُهم بِ َج َها ِزِه ْم قَ َ
ال ائْ تُونِي بِأ ٍ
يكم ،أ ََال تَ َرْو َن أَنأي أُوفي ال ْ
نكرو َنَ ،ول ََّما َجه َ
َخ لَّكم أم ْن أَب ْ
ُم ُ
الْمن ِزلِين ،فَِإن لَّم تَأْتُونِي بِ ِه فَ َال كيل لَكم ِع ِ
ندي وَال تَ ْقرب ِ
ون﴾ (يوسف.)60-57/
َ َُ
َْ ْ
ْ
ُ َ

إنّ يوســف أيب إال أن يعــودوا ليحضــروا أخــاهم «بنيــامني» 1حتّــى ينــال حصــت  ،فعــاد
إخوت ـ وراودوا عن ـ أبــا ح ّتــي جــاؤوا ب ـ بعــد أن أعطــوا أبــاهم ميإاق ـ اا بــون حيفظــوا أخــاهم
ال إِنأي
َخاهُ قَ َ
وس َ
آور إِل َْي ِه أ َ
بنيامني من كلّ سوء ما مل يغلبوا على أمرهمَ ﴿ :ول ََّما َد َخلُوا َعلَى يُ ُ
ف َ
َخوك فَ َال تَ ْبتَئِ ِ
َخ اهُ﴾
آور إِل َْي ِه أ َ
أَنَا أ ُ
س ب َما كانُوا يَ ْع َملُ و َن﴾ (يوسف ،)69/ولننظر يف قولـ تعـاىلَ ﴿ :
ْ
كم في من إجياز يف األلفاظ وغس باملعاين والدالالت .فمن ينظر يف كلمة (آواي) يف معـاجم
اللغة سيجد أنّها تويت مبعىن :أعاد وضم وأحاطَ وأنزل عند وأشفق ورحم ورق وتآوت الطري:
جتمع بعضها إىل بعض .وتآوي اجلرح :أي تقارب للربء (ابن منظور.)179/1 :1996 ،
س َقايةَ فِي رح ِل أ ِ
ِ
َخي ِه ثُ َّم أَذَّ َن ُم َؤذأ ْن أَيَّتُ َه ا
َْ
مثّ يويت قول تعاىل﴿ :فَ لَ َّما َجه َ
َّزُه ْم بِ َج َها ِزه ْم َج َع َل ال أ َ
ِ
َسا ِرقُو َن﴾ (يوسف ،)70/إنّ األية تشري إىل أمر يـإري االسـتغراب؛ إذ ال يعلـم املتلقـي
الْع ُير إِنَّ ْ
كم ل َ
أيــة حاجــة تلــك دفعـ يوســف إىل إلصــاق مــة الســرقة بوخيـ  .إذن مثــة أمــر كــان قــد
ِ
ِ ِ ِ
اس تَ ْخ َر َج َها
أضمر يوسف
بوضع الصواع يف رحل أخي ﴿ :فَ بَ َدأَ بِأ َْوعيَتِ ِه ْم قَ ْب َل ِو َعات أَخي ه ثُ َّم ْ
ِم ْن ِو َع ِات أ َِخ ِيه﴾ (يوسـف )76/وليس يف نص اآلية الكرمية ما يشري إىل أن يوسف كـان قـد
أخرب أخا مبا ينوي فعل  ،حتّى ال يفاجو أو يفزع مـن وجـود الصـواع يف رحلـ أمـام مـرأى مـن
أخوت ـ وبعــض خاصــة يوســف  .لقــد أراد يوســف بفعل ـ أن يســتبقي أخــا بنيــامني،
فوحتال لذلك ودبّـرا ،لكـن مـا فعلـ يوسـف مل يكـن يف حقيقتـ إالّ وحيـاا مـن اهلل سـبحان

 .1مل يرد اسم "بنيامني" يف القرآن وإنّ موخوذ من األخبار والروايات.
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ِ
ِ
َخاهُ فِي ِدي ِن ال َْملِك إَِّال أَ ْن يَ َش َات اللَّهُ﴾ (يوسـف،)76/
وس َ
ْخ َذ أ َ
ف َما كا َن لِيَأ ُ
وتعاىل﴿ :ك َذلك ك ْدنَا ليُ ُ
وحاول إخوة يوسف العودة بـوخيهم بنيـامني إىل أبـيهم وذهبـوا يف إقنـاع يوسـف كـلّ
مذهب ،لكنهم مل يفلحوا﴿ :فَ لَ َّما است يأ ِ
ص وا نَ ِجيًّ ا﴾ (يوسـف ،)80/تـنعكس هـذ اآليـة
َسوا م ْن هُ َخلَ ُ
َْْ ُ
الشئ الكإري من اإلجياز والبالغة إذ تصوّر لنا «حال األخوة عنـدما تغلـب اليـوس علـيهم بعـد
أن رفض النو يوسف أخـذ أحـدهم مكـان أخـيهم (بنيـامني) كمـا طلبـوا منـ  ،فـانعزلوا
وانفردوا بونفسهم ينـاجي بعضـهم بعضـ اا يف كيفيـة مواجهتـهم .ألبـيهم وبنيـامني لـيس معهـم.
فقد عبّرت اآليـة بولفاظهـا املـوجزة عـن املعـا الـل تقـدّم ذكرهـا وصـوّرت لنـا يإجيـاز حـال
مشاور م مع بعضـهم بعضـاا يف تقليـب أمـرهم .أمل يكـن هبـذا اإلجيـاز تصـويراَ .بليغـاا حلـال
حري م وتشاورهم يف أمرهم .باقتصار هذ املعاين املتكا فة على هذ األلفاظ واملكونة لآلية
الكرميـة؟» ) .(www.diwanalarab.comفولفــاظ هـذ اجلملــة كلّهـا مــن هـذا البــاب ،وأجزهلــا
قولـ تعــاىل« :اسْتايْوَسُــوا» وأفصــحها قولـ سـبحان " :خالَصُـوا ناجِيًّــا" ،وقـلّ أن جتتمــع الفصــاحة
والبالغــة يف مجلــة مــن هــذا البــاب إال يف هــذ اجلملــة وكومنــا خيلــو القــرآن مــن أمإــال هــذ
مث أطلـق حكمـ هـذا الـذي يعـ ّد أشـ ّد
املفردات ،وكومنـا أحصـاها ،فاسـتول السـور ك ّلهـا ،ومـن ّ
تعميما من حكم أسالف  ،وما هي إال إشارة عابرة كان ل يف كتاب  .كما أن استخدام صـيغة
املبالغة من يئسوا (استيئسوا) في التزام مبا عاهدوا علي أباهم حني أعطـو مو قـاا مـن اهلل
أن حيفظوا أخاهم ما مل يغلبـوا علـى أمـرهم ولـذا بـذلوا يف سـبيل ذلـك كـ ّل جهـد واتبعـوا كـل
وسيلة» (ابن ايب األصبع ،ال تـا .)288 :ومتضي األحداذ ليكتشف إخوة يوسف أن العزيز ما
هـو إالّ ذلــك الغــالم الصــغري الــذي ألقــو يف غيابــة اجلــب منــذ ســنوات بعيــدة ،فاعتــذروا إليـ
ومحلوا قميص وعادوا ب ليلقو علـى وجـ أبـيهم فريتـ ّد إليـ بصـر بعـد أن فقـد حزنـ اا علـى
فراق ولدي  .وينتقـل اجلميـع إىل مصـر ليجمـع اهلل تعـاىل يعقـوب بابنـ يوسـف بعـد
آور إِلَْي ِه أَبَ َويْ ِه﴾ (يوســف ،)99/هــا هــي كلمــة (آوي)
وس َ
غيــاب طويــل﴿ :فَ لَ َّم ا َد َخلُ وا َعلَ ى يُ ُ
ف َ
تطــرح مــن جديــد ،تتضــمن معــاين التــآلف والتئــام اجلــرح وحتمــل يف طيا ــا معــاين الرمحــة
بوبوي والعطف عليهما وقد أصبحا الطاعنني يف السن.

املشهد الإامن :دعاء يوسف

البليغ يف هذ السورة:

وههنا تنتهي قصة يوسف بدعائ فيدعو اهلل دعاء اإلنسـان العـارف ببشـريت الـذي ال يغتـرّ
ب قَ ْد آتَيتَنِ ي ِم ن الْم ْل ك و َعلَّمتَنِ ي ِم ن تَأْ ِوي ِل ْاألَح ِ
ادي ِ
َ
بعصمت فيتوخى املزيد مـن العنايـةَ ﴿ :ر أ
ْ
َ
ْ
َ ُ َ ْ
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ِ
ْح ْقنِ ي بِ َّ ِ ِ
ْ ولِيأ ي فِ ي ال دُّنْ يا و ْاْل ِخ رةِ تَ وفَّنِي مس لِما وأَل ِ
الس ماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ين﴾
الص الح َ
َ َ َ َ ُْ ً َ
ض أَنْ َ َ
فَ اط َر َّ َ َ

(يوسف ،)101/فكم من املعاين العظيمة الل اشتمل عليهـا الـدعاء بإجيـاز شـديد كمـا ورد يف
اآلية الكرمية؟
يقول يوسف مناجياا رب :
 .1يبدأ دعاء شاكرا اهللَ معترفـا بفضـل بسـبب أمـران ناهلمـا مـن ر ّبـ يف احليـاة الـدّنيا
ِ ِ
ِ ِ
يل ْاألَح ِ
اد ِ
يَ﴾.
وهو الذي أعطا تلك السيادة﴿ :آتَ ْيتَني م َن ال ُْملْك َو َعلَّ ْمتَني م ْن تَأْ ِو ِ َ

ِ
الس م ِ
ض﴾
اوات َو ْاأل َْر َ
 .2مثّ يقرّ بعبوديت هلل تعاىل ويإني بصفات القـدرة واخللـق﴿ :فَ اط َر َّ َ
ْ َولِيي في ال ُّْدنْيا﴾.
واأللوهية والوحدانية﴿ :أَنْ َ

 .3يف النهاي ــة يطل ــب س ــعادة آخرت ـ وي ــدعو اهلل أن يتوف ــا مس ــلما ويلحق ـ بالص ــاحلني:
ْح ْقنِي بِ َّ ِ ِ
﴿تَوفَّنِي مسلِما وأَل ِ
ين﴾.
الصالح َ
َ ُْ ً َ

هكذا إنّ هذا اإلجياز املتحدّذ عن يف السطور السابقة من املباح األَوىل ومـن القضـايا
اجلمالية يف هذ السورة اجلميلة ال تقلّ قيمتها وأمهيتها.
ال يفوتنــا أنّ يف قصــة يوســف «ألــوان مــن الشــدائد .يف اجلــب ويف بيـ العزيــز ويف الســجن.
وألوان من االستيئاس من نصرة الناس .مث كان العاقبة خـرياا للـذين اتقـوا ـ ـ كمـا هـو وعـد اهلل
الصادق الذي ال خييب ـ وقصة يوسف منوذج من قصص املرسلني .فيها عربة ملن يعقـل﴿ :لََق ْد

اب ،م ا ك ا َن ح ِديناً ي ْفتَ رر ولك ن تَص ِد َ َّ ِ
ِ ِ
كا َن فِي قَص ِ
ص ِه ْم ِعْب رةْ ِألُولِي ْاألَلْب ِ
يل
َ ْ ْ
َ
َ ُ
َ
ير ال ذي بَ ْي َن يَ َديْ ه َوتَ ْفص َ
ٍ
در َوَر ْح َم ةً لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُ و َن﴾ .وهكــذا يتوافــق املطلــع واخلتــام يف الســورة ،كمــا توافــق
ك أل َش ْيت َو ُه ً

املطلع واخلتام يف القصة .وجتيء التعقيبات يف أول القصة وآخرها ،وبني ناياها ،متناسـقة مـع
موضــوع القصــة ،وطريقــة أدائهــا ،وعبارا ــا كــذلك .فتحقــق اهلــدف الــديس كــامالا ،وحتقــق
السمات الفنية كاملة ،مع صدق الرواية ،ومطابقة الواقع يف املوضوع» (قطب.)2037/4 :1412 ،
وقد بدأت هذ القصة اجلميلـة وانتـه يف سـورة واحـدة ،ألن طبيعتـها تسـتلزم هـذا اللـون مـن
األداء .فهي رؤيا تتحقق رويـد اا رويـداا ،ويومـا بعـد يـوم ،ومرحلـة بعـد مرحلـة .فـال تـتم العـربة هبـا ـ ـ
كمــا ال يــتم التنســيق الفــس فيهــا ـ ـ إال بــون يتــابع الســياق خطــوات القصــة ومراحلــها حــىت هنايتــها.
وإفراد حلقة واحدة منها يف موضع ال حيقق شيئا من هـذا كلـ كمـا حيققـ إفـراد بعـض احللقـات
يف قصـص الرسـل األخــرين .كحلقـة قصــة سـليمان مــع بلقـيس أو حلقــة قصـة مولــد مـرمي أو حلقــة

23

جمالية السرد المحذوف وتداعياته البالغية في سورة يوسف

قصة مولد عيسى أو حلقة قصة نوح والطوفان  ...إخل فهذ احللقات تفي بالغرض منـها كـامال يف
مواضــعها .أمــا قصــة يوســف فتقتضــي أن تتلــي كلــها متواليــة حلقا ــا ومشــاهدها ،مــن بــدئها إىل
ص ِ
ص﴾ ،حيـ بإمكاننـا أن نعبّـر
هنايتها ،وصدق اهلل العلـى العظـيم﴿ :نَ ْح ُن نَ ُق ُّ
ص علي ك أ ْ
س َن الْ َق َ
َح َ
عن أحداذ والصراعات املتتابعة يف هذ القصة اجلميلة باملنحس التاي تقريباا:
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إذ أن األحداذ املوجودة يف هذ القصة مقسمة إىل حلقات .وكل حلقة منها حتتوي مجلـة
مشاهد تتفاوت شدة وضعفا مع كوهنا مرتبطا برابط سبو ،حي بدأت القصة برؤيا يوسـف
وانت ــه بتوويل ــها إال أن يف وس ــطها أح ــد ح ــوادذ مترابط ــة ك ــإرية كم ــا نش ــاهد يف
املنحس .إنّ هذا اإلجياز البليغ املنعكس يف السورة ل حلقات متتابعة مترابطـة بـرابط سـبوّ
ص ــر يف املص ــادر البالغي ــة (يراج ــع:
ن ــى بإجي ــاز ال ِق ا
ّ
يغ ــس ع ــن الس ــرد احمل ــذوف،حبي
اجلرجــاين ،)122 :1991 ،وهــذا اإلجيــاز ضــربان :إجيــاز القصــر وإجيــاز احلــذف .أمــا إجيــاز
القِصار فهـو تقليـل األلفـاظ وتكـإري املعـاين دون أن يكـون يف العبـارة حـذفه ،وأمإلتـ كـإرية يف
كالم العرب ويف القرآن الكرمي (مصطفى .)177/14 :1991 ،جيدر بنا التذكري هنا بـونّ غالبيـة
احلذفيّات يف سورة يوسف تتمإل يف ضروب اإلجياز بالقصر ،والسياق هو الذي يقتضـي
ذلك احلذف البالغي .وهذا احلذف إنّما جيء ب خدمـة لسـياق السـورة لكـي يبقـى متماسـكاا
متالمحاا والذي يقرأ هذ السورة املباركة ويتوغل يف أعماق جزئيات حواد ها ميكن أن يدرا
اجلمــالت احملذوفــة ويســتنبطها مــن داللــة الســياق النص ـيّ عليهــا .ختام ـاا ،ال يفوتنــا أنّ هــذا
احلذف السياقي زاد من دقّة املعىن ومجال وقوت يف سورة يوسف .
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النتائج
لقد متخض هذا املقال عن نتائج أمهّها كالتاي:
 .1قــد تنــوع أســلوب احلــذف يف ســورة يوســف وهــذا احلــذف شاــكلَ ظــاهرة أســلوبية
بارزة يكمن وراءها أسرار بالغية ومعانٍ انية باعتبار سياقها النظمي.
 .2إن قصة يوسـف جـاءت يف السـورة عـرب جمموعـة مـن املشـاهد الـل تـرتبط فيمـا
بينــهما ترابطــا عضــويا ،فاالنتقــال مــن موقــف إىل موقــف آخــر يف القصــة يــتمّ ــ غالبـاا ــ دون
رابط سرديّ غري أنّ االرتباط برابط السببية بني املشاهد ،يغس عن السـرد احملـذوف ويقـوم
بدور وخيلق يف الوق ذات حالة من احلركية التعبرييّة.
 .3يتّضــح جليّ ـاا يف ســورة يوســف الوحــدة العضــوية؛ إذ تكــون القصــة نســيجاا قصصــياا
حمكماا متماسكاا إىل أبعد درجات التماسك ،من أوهلا إىل آخرها ،حبي تفضي كلّ جزئية إىل
الل تليها.
 .4إنّ قصة يوسف شكل حلقات مترابطـة ضـمن سلسـلة وقـائع سـببية وكـل حلقـة حتتـوي
مجلة مشاهد .والسياق يترا فجوات بني مشهد وآخر ميلؤهـا ختيـل القـار وتصـور  ،ويكمـل
ما حذف من حركات وأقوال ،مع ما يف هذا من تشويق ومتاع.
 .5إنّمــا البالغ ــة يف س ــورة يوس ــف ليس ـ مقص ــورة عل ــى احل ــذف وح ــد  ،ب ــل يعإ ــر
الدارس ـ سورة يوسف ـ على أمإلة يرى أنَ الذكر فيها أظهر للمعىن من احلذف.
 .6إن من خصائص قصة يوسف أهنا ذكرت يف مكان واحد من القرآن ،على خالف
قصص األنبياء الل ذكرت على شكل فصول مستقلة يف سور متعددة من القرآن الكرمي.
 .7كل اجلمل احملذوفة من اآليات هي مجل متممة ملعـاين اآليـات ولكـن ال داعـي لـذكرها؛
وذلك لداللة السياق املتفق عليها داللة واضحة .والسياق هو الذي يقتضي ذلك احلـذف هلـا؛
ألنّها لو ذكرت ملا أعط هذ األغراض واملعاين الل أعطتها حبذفها.
 .8إن قصــة يوســف يف القــرآن هــي قصــة الشخصــية واألحــداذ معـاا؛ فهــي ال تســجل
واقعـاا فحســب ،بــل تنتصــر للقــيم اإلنســانية اجلــديرة بــاخللود ،إنــا تنتصــر لإلميــان وللصــرب
و للعفاف ولسمانة ولإلخالص والطهر وقد قام باألدوار فيها شخصيات متباينة يف السـن ويف
املكانة االجتماعية ولك ال منـها طابعهـا اخلـاص وفـق التربيـة والتجـارب الـل مـرت بكـل منـها؛
كالرباءة واحلكمة واحلسد والعلم.
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