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الداللة االجتماعية ودورها يف احلوار القرآين يف سورة يوسف
حممد هامشي
حممد شافعي ذوالكفل
ضياء الرمحن مت سعد
امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل التحقيق وراء الداللة االجتماعية يف احلوار القرآين يف سورة يوسف.
وذلك ابعتبار أن احلوار نشاط اجتماعي ميارسه الناس يف حياهتم؛ إذ إنه إحدى الوسائل
الرئيسة يف التعبري الفكري والعاطفي لدى اإلنسان ،به يتواصل مع غريه ،ومن خالله حيقق
مقصد اللغة اليت عرب عنها ابن جين بقوله" :حد اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم".1
ونالحظ من هذا التعريف ختصيص ابن جين النشاط اللغوي ابألصوات اليت يصدرها أقوام (أي
مجاعة لغوية) ،وهذه األصوات انجتة من خالل احلوار واملشافهة .إذن فاحلوار واجملتمع ِّ
مكو اانن
ال ميكن الفصل بينهما؛ فتطور اجملتمع يستدعي تطور احلوار وما حيمله من دالالت ومعاينا.
وهذه الدالالت واملعاين حُتكم بناءً على السياقات االجتماعية احلددة ،وتتحكم فيها الظروف
كبريا .لقد
واملواقف املختلفة على حسب العصور والشعوب ،ويؤدي الزمان واملكان فيهما ً
دورا ً
توصلت الدراسة أبن الداللة االجتماعية يف احلوار القرآين يف سورة يوسف تلعب دورا مهما يف
توسيع نطاق املعىن ومتددها إىل أبعاد جتاوزت حدود األلفاظ واملصطلحات.
الكلمات املفتاحية:الداللة-االجتماعيةُ-تليل االجتماعي-احلوار.
 1عثمان بن جين ،ابن جين ،اخلصائص( ،القاهرة :دار الكتب املصرية ،ط1952 ،2م ،ج ،1ص.)33
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الداللة االجتماعية
إن اللغة ليست جمرد أنظمة متكونة من العناصر اللغوية ،بل هي وليدة احلاجة للمجتمع
مهما يف اجملتمع ،وختضع ملقاييسه
دورا ًّ
ومسايرته يف كل مواقفه ،فهي ظاهرة اجتماعية تؤدي ً
العرفية والثقافية والعلمية ،وهي بذلك أصبحت قطعة مالصقة حلياة البشرية وجزءًا ال يتجزأ
2
منها.
من املظاهر اليت تشري إىل تفاعل اللغة ابجملتمع تطور دالالت بعض األلفاظ ،فلم تعد تفيد
نفس الداللة اليت كانت تفيدها من قبل ،بل تطورت داللتها ألسباب اجتماعية .مثال ذلك:
ما نراه يف الكلمات اليت هلا صلة ابلتخصصات العلمية ،فكلمة "احلقل" عند طبقة الفالحني
تعين "األرض الزراعية" ،بينما تعين الكلمة نفسها عند العلماء والباحثني "ميدان البحث"،
وكلمة "معمل" عند منتجي الدواجن تعين "بناء توضع فيه البيوض للتفريخ" والكلمة ذاهتا تعين
أيضا داللة الكلمات لتطور
"أجهزة دقيقة يستخدمها الباحثون يف جتارهبم العلمية" .وقد تتطور ً
ثقافة اجملتمع؛ فكلمة "القطار" كانت تطلق على اإلبل املقطورة فتغري مدلوهلا لتفيد معىن
العرابت احلديثة اليت تسري على السكك احلديدية.
عنصرا اجتماعيًّا ،وكان اجلاحظ قد
من هنا ذهب العلماء إىل ضرورة البحث يف اللغة ابعتبارها ً
شدد على ضرورة البحث يف الدالالت االجتماعية ومساها ابملقام ،ويعين به الظروف االجتماعية
اليت ُتيط ابملتكلم والسامع 3.وأشار إىل هذا األمر يف قوله" :ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار
املعاين ،ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني وبني أقدار احلاالت ،فيجعل لكل طبقة من ذلك
مقاما ،حىت يقسم أقدار الكالم على أقدار املعاين ،ويقسم أقدار
كالما ،ولكل حالة من ذلك ً
ً
 2انظر :عبد الغفار حامد هالل ،علم الداللة اللغوية ،ص.56-54

 3متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ص.35
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املعاين على أقدار املقامات ،وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت" 4.لقد أقر اجلاحظ
من خالل هذا الكالم على وجود تنوعات للمعاين بناء على البيئة االجتماعية اليت وردت فيها،
وذلك لوجود االختالفات يف الكالم عند كل طبقة من طبقات اجملتمع ،سواء من الناحية
الكالمية أو الثقافية أو العلمية أو غريها .كما أملح ابن جين حول إمكانية توسيع املعاين للكلمة
من خالل مراعاة البيئة االجتماعية اليت وردت فيها ،فقال" :لو نقل إلينا هذا الشعر شيئًا آخر
من مجلة تبني احلال ،فقال مع قوله :قالت :قاف وأمسكت بزمام بعريها أو عاجته علينا لكان
أبني 5."...وموضع الكالم هنا هو قول ابن جين بضرورة تناول العناصر احمليطة ابلكالم لتوضيح
املعىن املراد منه.
أما اللغويون احملدثون فقد طال نظرهم يف الداللة االجتماعية ،وجاءوا بنظرية السياق اليت تتعامل
مع اللغة من جوانب متعددة .وال تقتصر املعاين عندهم على ما ورد يف املعاجم اللغوية فحسب،
بل ال بد من ُتقق املعاين يف املمارسات الكالمية للمجتمع .وهلذا صرح "فريث" أبن حصول
6
املعىن ال يتحقق إال من خالل نقل الوحدة اللغوية ووضعها يف سياقات خمتلفة.
قسم "كريت أمر" ) (Kurt Ammerالسياق إىل أربعة أقسام:
مباشرا
 -1السياق اللغوي :ويقصد به ما يتصل بنظام اللغة من كلمات وألفاظ تتصل ً
اتصاال ً
ابلداللة اللغوية.
 -2السياق غري اللغوي :ويقع ُتته السياق العاطفي ،وسياق املوقف ،والسياق الثقايف.

 4عمرو بن حبر ،اجلاحظ ،البيان والتبيني ،ج ،1ص.53

 5انظر :عثمان بن جين ،ابن جين ،اخلصائص ،ج ،1ص.246
 6انظر :أمحد خمتار عمر ،علم الداللة ،ص68
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السياق العاطفي :هو ما يتصل بدرجات االنفعال للمتحدثني من حيث القوة والضعف.
ومباحثه غالبًا تتعلق ابلداللة النفسية.

7

أما سياق املوقف :فيتصل ابملوقف الذي يقع فيه الكالم؛ حيث إنه يهتم ابألجواء احمليطة
ابحلادثة الكالمية .مثال ذلك :كلمة "يرحم" الذي تصاحب موقف تشميت العاطس قد تفيد
معىن خمتل ًفا لو صاحبت الكلمة نفسها مقام الرتحم بعد املوت ،فالسياق األول يفيد طلب
الرمحة يف الدنيا بينما السياق الثاين فيعين به طلب الرمحة يف اآلخرة .ويدخل يف إطار املوقف
أيضا اخللفيات الثقافية اليت ينتمي إليها املتكلمون ،فكلمة ِّ
"جذر" هلا معناها اخلاص عند
ً
أيضا عند عامل الرايضيات 8.كما يهتم سياق املوقف
املزارع ،وخيتلف مفهومها عند اللغوي ،و ً
ابلعادة السائدة لدى اجملتمع ،فنجد أن كلمة "الشاة" توحي ابلليونة والوقار يف جمتمع معني،
بينما يف جمتمع آخر فإن كلمة "الشاة" ال تفيد إال املعاين السلبية كالقباحة واحلماقة وغريها.
ذهب كل من خرما وعلي حجاج إىل ُتليل مواطن الدالالت االجتماعية بتفاصيل دقيقة
وعدوها يف األمور اآلتية:
-1نوع احلدث :أي أمناط الكالم؛ أهو حوار أم حماضرة أم قصة؟ وغريها من أنواع الكالم
املتداول بني الناس.
-2موضوع احلدث :وهو الذي يسري عليه تبادل الكالم وجيري على وفقه ،وذلك كالطقس
والصناعة والدين ،وغريها من املوضوعات اليت ال ُتصى وال تعد.

 7فيندرس ،اللغة( ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية1950 ،م) ،ص.235
 8انظر :أمحد خمتار عمر ،علم الداللة ،ص.71
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-3غرض أو وظيفة احلدث الكالمي :وهذا يشمل األهداف اليت سبقت األحداث الكالمية.
-4املناسبة أو املوقف :ويقصد هبما املكان والزمان وما فيهما من مواصفات خاصة هلما من
وقت كيوم وشهر وموسم ،وحمددات مكانية من حجم وغريه ،والثقافات ،وغريها.
-5املشاركون يف احلدث :وما يتعلق هبم من األعمار واجلنس واالنتماء العرقي وأوضاعهم
االجتماعية وطبيعة العالقات القائمة بني املتكلم والسامع.
-6شكل أو صيغة الرسالة اللغوية :وهذا األمر مما يتعلق هبيئة الكالم؛ أهو منطوق أو مكتوب؟
أيضا اختالف اللغات بني املتكلمني أو متايز يف اللهجات بينهما.
وتدخل ضمن الصيغة ً
-7حمتوى الرسالة اللغوية :ويقصد به األفكار واملعاين اليت تضمنتها األحداث الكالمية ،وهي
املادة اليت حاول املتكلم إيصاهلا إىل السامع.
-8تسلسل الكالم :وهو كيفية جراين احملادثة بني طرفيها املتكلم والسامع ،كمقاطعة الكالم
وتبادل األدوار وغريها.
-9قواعد التفاعل اللغوي :ويقصد هبا االنتماء االجتماعي للمتكلم والسامع؛ كاألجناس
واألعمار والتخصصات العلمية ،وغريها مما يؤثر على مستوى التفاعل يف احلادثة الكالمية.
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-10توليد املفاهيم عند املتكلم والسامع :وهو ما يتعلق ابلعناصر االجتماعية املؤثرة على فهم
مهما يف ُتقيق
دورا ًّ
الفكرة .وتشتمل هذه العناصر على املعتقدات واملذاهب الفكرية اليت تؤدي ً
9
التفاهم بني املتكلم والسامع.
من هنا ندرك أن الداللة االجتماعية قد حبث عنها القدامى واحملدثون ،فهي قضية ليست
شروحا وتفاصيل منظمة
حديثة بذاهتا ،وأن اجلهود اليت قدمها اللغويون احملدثون يصح اعتبارها ً
أساسا هلذه النظرية كابن جين واجلاحظ
جململ الكالم عند العلماء القدامى الذين وضعوا ً
وغريمها .وصرح هبذه احلقيقة جماهد عبد الكرمي يف قوله" :وبعد كل ما سبق ،نستطيع أن خنرج
بنتيجة واضحة ،دون ُتيز البن جين أو جتن على غريه ،أي أن األصالة يف سياق احلال إمنا
هي البن جين من اللغويني العرب وليست للغوي اإلجنليزي "فريث" .وذلك ألننا بعد مناقشة
ما ورد عن ابن جين ومقارنته بعناصر سياق احلال الذي قررها "فريث" مل جند أدىن فرق بينهما،
سوى أن األخري قد عمل لسياق احلال نظرية منظمة معطيًا إايها األمهية القصوى يف بيان املعىن
10
الداليل.
خالصة القول :أن الداللة االجتماعية والنفسية متثالن اجلانب اخلفي للغة ،وذلك أن
االستعماالت اللغوية غالبًا ما ترتكز يف الداللة اللغوية اليت تظهر يف االستعماالت الظاهرة للغة،
سواء على مستوى األصوات أو املفردات أو الرتاكيب أو األسلوب أو السياق ،إال أن ما وراء
استعماالت اللغة من العناصر النفسية واالجتماعية قد تعطي معىن آخر للكالم وتوجهه إىل
أبعاد أخرى خمتلفة.
 9انظر :انيف خرما ،اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها( ،الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب1988 ،م)،
ص.47-46
 10جماهد عبد الكرمي ،الداللة اللغوية عند العرب( ،عمان :دار ضياء1985 ،م) ،ص.164
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املبحث الثاين :التحليل االجتماعي للحوار يف سورة يوسف
يف هذا املبحث سريكز الباحث يف ُتليل الدالالت االجتماعية للحوار يف سورة يوسف ،وذلك
من خالل تتبع العناصر االجتماعية لبعض املتحاورين يف هذه السورة من حيث املفردات
واألسلوب والرتاكيب ،لكون اللغة هي وليدة حاجة اجملتمع ،فهي تساير منوه وتواكب أحداثه
وتويف حاجاته ،فاللغة واجملتمع يف احتكاك دائم ال يتوقف ،ويظهر هذا األمر يف كالم
املتحاورين ،حيث يدرك منه ما يصور البيئة االجتماعية احمليطة هبم من خلفيات ثقافية
وختصصات فردية وخربات اجتماعية.
أوالا -حوار يوسف عليه السالم:
(ودخل معه السجن فتيان قال أحدمها إين أراين أعصر مخرا وقال اآلخر إين أراين أمحل فوق
رأسي خبزا أتكل الطري منه نبئنا بتأويله إان نراك من احملسنني ( )36قال ال أيتيكما طعام ترزقانه
إال نبأتكما بتأويله قبل أن أيتيكما ذلكما مما علمين ريب إين تركت ملة قوم ال يؤمنون ابهلل وهم
11
ابآلخرة هم كافرون (.))37
يف هذا احلوار دالالت اجتماعية تصور الوضع االجتماعي يف جمتمع مصر ،ويكون ذلك من
خالل حديث صاحيب السجن عن الرؤاي اليت عرضت عليهما يف املنام ،فهذه الرؤاي متصلة
بشكل مباشر ابملمارسات الثقافية واالجتماعية السائدة عندهم ،نالحظ أن مادة (رأي) يف
سورة يوسف ذكرت مخس عشرة مرة يف السورة بصيغ خمتلفة (رأيت ،رأيتهم ،رؤايك ،رأى،
لنراها ،رأينه ،رأوا ،أراين ،نراك ،رؤايي ،للرؤاي ،ترون) ،وتتفرع من هذه املادة ٍ
معان متعددة،
12
أيضا املعرفة واالستجابة
منها البصر كقول هللا( :فلما رأى قميصه قد من دبر ، )...ومنها ً
11سورة يوسف.37 :
12سورة يوسف.28 :
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كقول هللا( :ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه 13، )...والرؤاي :احللم ،وهو ما
16
يقصد من قول هللا( :إِِّّين أارِّاين أ ْاع ِّ
ص حر مخاًْرا)  14،واالعتقاد( 15إ...ان لنراها يف ضالل مبني) ،
ا
فالرؤاي مبعىن احللم كررت يف سورة يوسف مثاين مرات ،وذلك يف قول هللا( :إين رأيت أحد عشر
18
كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين) ...( 17،ال تقصص رؤايك على إخوتك، )...
(إىن أراىن أعصر مخرا) ( 19،إِّين أراين أمحل فوق رأسي خبزا) ( 20،إِّىن أرى سبع بقرات مسان)
24
( 21،أييها املأل ِّ
أفتوىن ىف ْرؤايي) ( 22،للرؤاي تعربون) ( 23،وقال اي أبت هذا أتويل رؤايي).
ا
مل تحذكر (رأى) مبعىن الرؤاي املنامية يف غري سورة يوسف إال يف موضعني من سورة الصافات
(قال ايبىن إىن أرى يف املنام أىن أذحبك) ...( 25،قد صدقت الرؤاي إان
حيث قال هللا تعاىل :ا
ا
ك اذلك جنزى احملسنني)26.فكثرة ورود الرؤى املنامية يف سورة يوسف من شأنه أن يكشف عن
مدى صلة اجملتمع يف ذلك العصر بتأويل األحالم ،وأهنم كانوا يعتمدون عليه يف شئوهنم احلياتية
13املرجع نفسه.24 :
14املرجع نفسه.36 :

15إبراهيم مدكور ،معجم ألفاظ القرآن الكرمي( ،القاهرة :جممع اللغة العربية ،ط1988 ،2م) ،ج ،1ص.458
16سورة يوسف.30:
17سورة يوسف.4 :
18سورة يوسف.5 :
19سورة يوسف.36 :
20سورة يوسف.36 :
21سورة يوسف.43 :
22سورة يوسف.43 :
23سورة يوسف.43 :
24سورة يوسف.100 :
25سورة الصافات.102 :
26سورة الصافات.105 :
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ويتناقلونه بينهم ،وكان أتويل األحالم عندهم من صنع الكهانة والشعوذة املنحرفة ،أما أتويل
يوسف عليه السالم فكان وحيًا من عند هللا تعاىل بقوله( :ذلكما مما علمين ريب) ،ومن حكمة
هللا تعاىل أن جعل لكل نيب معجزة تناسب عصره ،فكأن ختصيص معجزة أتويل األحالم
ليوسف عليه السالم أييت مراعاة للخلفية الثقافية للمجتمع يف ذلك العصر الذي شاع عندهم
األخذ ابلرؤى واألحالم.
كما جند يف هذا احلوار أن الفتيني وصفا يوسف عليه السالم بقوهلما( :إان نراك من احملسنني)
حيث تؤكد صفة اإلحسان يف يوسف عليه السالم حبرف توكيد ونصب (إن) لغرض نفي
الشك واإلنكار 27،فهذا األمر يشري إىل أن صفة اإلحسان كانت معرضة للتشكيك يف ذلك
اجملتمع الذي يسوده االحنالل األخالقي ،وأبرز مثال على ذلك ما ارتكبته امرأة العزيز ونسوة
املدينة من املراودة والكيد ليوسف عليه السالم ،وأن هذه اجلرمية مل تكن لتصدر منهن إال يف
بيئة ممتلئة ابلفساد الفكري واخللل العقدي ،حيث يكثر فيها العيش ابلرفاهية واألخذ ابمللذات
وإشباع األهواء ،انهيك عن انتشار العبودية وغياب العدالة يف القضاء ،ونرى استخدام (إن)
لوصف سلوك امرأة العزيز ونسوة املدينة يف سورة يوسف من خالل قول هللا تعاىل...( :إنه ال
يفلح الظاملون) ...( 28،إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) ...( 29،إِّنك كنت من اخلاطئني)
...( 30،إِّان لنراها يف ضالل مبني) ...( 31،إِّن ريب بكيدهن عليم) 32.وأما وصف هللا تعاىل

27حممد الطاهر بن عاشور ،ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،13ص.49
28سورة يوسف.23 :
29سورة يوسف.28 :
30سورة يوسف.29 :
31سورة يوسف.30 :
32سورة يوسف.50 :
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يوسف عليه السالم فنجده يف قوله...( :إِّنه من عبادان املخلصني) ....(33،إِّان نراك من
احملسنني) ...(34،وإنه ملن الصادقني) ...( 35،إِّنك اليوم لدينا مكني أمني) ...( 36،إِّين حفيظ
عليم) ...( 37،إِّان نراك من احملسنني)38.يصح القول أبن امرأة العزيز ونسوة املدينة جزء ال
أيضا
يتجزأ من جمتمع مصر ،فنجد وصف هللا تعاىل هلن ابلظلم والضالل والكيد واخلطأ ينطبق ً
على البيئة االجتماعية عندهن ،أما يوسف عليه السالم فقد برأه هللا من هذه الرذائل ،وكان
ونورا مضيئًا بني الظلمات ،فنال إعجاب الكثريين خبلقه العظيم.
حمسنًا صادقًا أمينًا ً
اجلانب االجتماعي هلذا احلوار يظهر يف سؤال صاحيب السجن يوسف عليه السالم عن الرؤاي
اليت عرضت عليهما يف منامهما ،وهذا السؤال من شأنه أن يربز جانباً من اجلوانب الثقافية
جملتمع مصر يف ذلك الزمن ،وهو تعاملهم مع الرؤى واألحالم؛ حيث إهنم استندوا إليه يف تدبري
شؤون حياهتم اليومية ،وما يثبت ذلك أننا جند الفعل (رأى) مبعىن الرؤاي املنامية قد ذكر يف
عشرة مواضع من القرآن الكرمي ،مثانية منها يف سورة يوسف؛ ،لذلك يصح القول َّ
إن أتويل
الرؤى واألحالم من املمارسات االجتماعية والثقافية اليت قام عليها اجملتمع املصري يف عهد
يوسف عليه السالم .كما جند استخدام صاحيب السجن أداة توكيد َّ
(إن) يف وصفهما يوسف
عليه السالم ابإلحسان ما يوحي أبن بيئة االجتماعية يف مصر آنذاك ممتلئة ابلفساد األخالقي.
وهذه الصورة تتضح أكثر فأكثر حينما نقارن صفة يوسف عليه السالم بصفة شرحية أخرى
من جمتمع مصر واليت متثلت يف امرأة العزيز ونسوة املدينة؛ حيث نرى الفرق الشاسع بينهما يف
33سورة يوسف.24 :
34سورة يوسف.36 :
35سورة يوسف.51 :
36سورة يوسف.54 :
37سورة يوسف.55 :
38سورة يوسف.36 :
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األخالق فيوسف عليه السالم حو ِّصف ابإلخالص والصدق واألمانة ،بينما امرأة العزيز ونسوة
املدينة حو ِّص ْف ان ابلظلم واملكر والضالل.
اثني ا -حوار يعقوب عليه السالم:
آتوه موثقهم
(قال لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقا من هللا لتأتنين به إالا ن حياط بكم فلما ْ
قال هللا على ما نقول وكيل (.))66

39

يعقوب عليه السالم يف هذا احلوار حياور أبناءه حني طلبوا منه أن حيضروا أخاهم الصغري بنيامني
إىل مصر ،وذلك استجابة ملطلب عزيز مصر يوسف عليه السالم ،فيعقوب عليه السالم يف
هذه املرحلة قد عاش سنوات طويلة وتكونت عنده خربات اجتماعية طويلة يف تعامله مع إخوة
(م ْوثًِّقا) يف هذا احلوار ،ومل ترد هذه الكلمة
يوسف ،ونرى آاثر هذه اخلربة يف استعماله كلمة ا
إال يف ثالث مواضع من سورة يوسف ،وذلك يف قول هللا تعاىل...( :حىت تؤتون موثقا)...
40
آتوه موثقهم...( 41، )...قد أخذ عليكم موثقا من اّلل 42.)...فاملوثِّق يعىن به "عهد
ْ ( ،
43
مستخدما كلمة (ميثاق) يف ثالثة
املعىن
نفس
عن
عرب
قد
الكرمي
القرآن
أن
إال
مؤكد"،
ً
44
وعشرين موضعا منه ،وذلك يف قول هللا( :الذين ينقضون عهد اّلل من ِّ
بعد ميثاقه، )...
ً

39سورة يوسف.66 :
40سورة يوسف.61 :
41سورة يوسف61 :
42سورة يوسف.80 :

43أمحد خمتار عمر ،املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته( ،جدة :مؤسسة الرتاث ،ط2002 ،1م)،
ص.472
44سورة البقرة.27 :
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(وإذ أخذان ميثاقكم ورفعنا فوقاكم( 45، )...وإذ أخذان ميثاق بىن إِّسرائيل( 46، )...وإذ أخذان
ميثاقكم الا تسفكون دماءكم( 47، )...وإذ أخذان ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور( 48، )...وإذ
50
اّلل ميثاق النبيـني ملا ءاتيتكم( 49، )...وإذ أخذ اّلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب، )...
أخذ ا
ا
(...وأخذن منكم ميثاقا غليظا) ...( 51،وبينهم ميثاق أو جاءوكم...( 52، )...وبينهم ميثاق
55
فدية مسلمة...( 53، )...وأخذان منهم ميثاقا غليظا) ( 54،فبما نقضهم ميثاقهم، )...
(...وميثاقه الذى واثقكم به...( 56، )...ميثاق بىن إِّسرائيل وبعثنا منهم( 57، )...فبما ِّ
نقضهم
ميثاقهم لعناهم...( 58، )...أخذان ميثاقهم فنسوا حظا( 59، )...لقد أخذان ميثاق بىن
إسرائِّيل( 60، )...أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب...( 61، )...إِّال على قوم بينكم وبينهم
45سورة البقرة.63 :
46سورة البقرة.83 :
47سورة البقرة.84 :
48سورة البقرة.93 :
49سورة آل عمران.81 :
50سورة آل عمران.187 :
51سورة النساء.21 :
52سورة النساء.90 :
53سورة النساء.92 :
54سورة األحزاب.7 :
55سورة املائدة.13 :
56سورة املائدة.7 :
57سورة املائدة.12 :
58سورة املائدة.13 :
59سورة املائدة.14 :
60سورة املائدة.70 :
61سورة األعراف.169 :
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ميثاق...( 62، )...وال ينقضون املِّيثاق) ...( 63،ينقضون عهد اّلل من بعد ميثاقه، )...
(...وأخذان منهم ميثاقا غليظا) ...( 65،وقد أخذ ميثاقكم إِّن كنتم مؤمنني) 66.فال شك أن
لداع من الدواعي مل يظهرها القرآن الكرمي،
(م ْوثًِّقا) ٍ
يعقوب عليه السالم استعان بلفظ ا
(م ْوثًِّقا) و(ميثاقًا) يكون يف بنيتهما الصرفية ،فـ(ميثاقًا) من نوع املصدر
فاالختالف بني لفظ ا
(م ْوثًِّقا) فهو من نوع املصدر امليمي الذي يصاغ من املصدر األصلي للفعل الثالثي
الصريح أما ا
وغري الثالثي صياغة قياسية تالزم اإلفراد والتذكري ،ويؤدي ما يؤديه املصدر األصلي من الداللة
على املعىن اجملرد من العمل ولكنه يفوقه يف القوة والداللة ،67فداللة املصدر امليمي ختتلف عن
الداللة اليت حيملها املصدر الصريح ،وذلك أن املصدر امليمي حيمل املعىن إىل مدى أبعد مما
حيمله املصدر الصريح ،لكونه يكسب معناه من الذات مشاهبةً بظريف الزمان واملكان ،أما
املصدر الصريح فيستند معناه إىل غريه من خالل اإلضافة إىل فاعل أو مفعول به ،فإذا اقرتن
69
فمثال يف قول هللا تعاىل( :عليه توكلت وإليه متاب)
ابلالم يكسب معناه من التعريفً 68،
املتاب مصدر ميمي يعين به :منتهى التوبة والتوبة الكاملة ،فيكون املعىن أشد وأقوى من كلمة
عهدا يف منتهى الثقة واألمانة 70،فاخلربة االجتماعية اليت مر
(التوبة) ،فاملوثق يف احلوار يعين به ً
هبا يعقوب عليه السالم مع أبنائه يف املرة السابقة دفعته إىل احلرص على إتياهنم مبيثاق ملزم غري
64

62سورة األنفال.72 :
63سورة الرعد.20 :
64سورة الرعد.13 :
65سورة األحزاب.33 :
66سورة احلديد.57 :

 67انظر :عباس حسن ،النحو الوايف( ،القاهرة :دار املعارف ،ط1975 ،4م) ،ج ،3ص.231

68حممد عبد اجمليد عبد اللطيف ،املصدر يف القرآن الكرمي( ،رسالة دكتوراه يف علوم القرآن ،اجلامعة األردنية ،األردن،
1996م) ،ص.357-356
69سورة الرعد.30 :
70حممد الطاهر بن عاشور ،ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،13ص.142
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قابل للنقض ،وذلك ابعتبار أهنم خرقوا عهدهم ابحلفاظ على يوسف عليه السالم حني قالوا:
غدا يرتع ويلعب وإان له حلافظون).
(أرسله معنا ً
مما جتدر اإلشارة إليه أن املصدر امليمي مل يكثر ذكره يف اللغة العربية ،وأن العرب يف نطقهم مل
كثريا ابملصدر امليمي مقارنة ابملصادر األخرى ،فلذلك جند أن العلماء القدامى أمثال
يستعينوا ً
ًّ
مستقال يف كتبهم ،بل أدرجوه ضمن املشتقات 71،ومل يظهر أول
اباب
سيبويه واملربد مل جيعلوا له ً
تسمية ملصدر ميمي إال عند ابن هشام يف قوله..." :املصدر املبدوء مبيم زائدة دون املفاعلة
72
كاملضرب واملقتل ،وذلك ألنه مصدر يف احلقيقة ويسمى املصدر امليمي.
73
يرى إمساعيل عمايرة أن اقرتان امليم يف املصادر من أساليب بناء املصادر يف اللغات السامية،
فبناء على هذا الرأي فالباحث قام إبحصاء املصادر امليمية اليت وردت على لسان األنبياء يف
القرآن الكرمي ،ووجدها يف قول هللا تعاىل( :قال معاذ اّلل إِّنه ريب أحسن مثواي( 74، )...قال
اّلل أان أنخذ إال من وجدان 75)...وهذا الكالم يعود إىل يوسف عليه السالم ،وقول هللا:
معاذ ا
(وقال أييها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا 76)...وهو كالم عائد إىل سليمان عليه السالم،
وقول هللا...( :معكم حىت تؤتونا موثقا 77)...وهو كالم يعقوب عليه السالم ،وقول هللا:
(...أن حيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي 78)...وهو ما قاله موسى عليه السالم،
71عبد هللا حسن الذنيبات ،املصدر امليمي يف القرآن الكرمي  -دراسة صرفية داللية( ،-رسالة ماجستري يف اللغة
العربية ،جامعة مؤتة ،األردن2009 ،م) ،ص.21
72عباس حسن ،النحو الوايف ،ج ،3ص.207

73إمساعيل عمايرة ،التطور التارخيي ألبنية املصادر يف العربية :دراسة مقارنة ،جملة دراسات( ،جامعة الريموك ،األردن،
1996م) ،ص.250-249
74سورة يوسف.23 :
75سورة يوسف.79 :
76سورة النمل.16 :
77سورة يوسف.66 :
78سورة طه.86 :
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وكل هؤالء األنبياء هلم مسة مشرتكة ،وهي أهنم مجيعهم من أحفاد نوح عليه السالم الذي تنطلق
منه ساللة سامية ،وذلك لقوله تعاىل( :ووهبنا له إِّسحاق ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من
79
قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك جنزي احملسنني)،
فالعادة اللغوية لدى الساميني تداوهلم املصدر امليمي يف كالمهم ،على الرغم من أن هناك آراء
دليال
تنسب يعقوب وأبناءه إىل ساللة الكنعانيني الذين أقاموا يف فلسطني ،إال أن هناك ً
قاطعا على وجود الصلة بني الساميني والكنعانيني يف الثقافة واللغة 80،إضافة إىل أن
ً
وبرهاان ً
جمتمع مصر يف عهد يوسف عليه السالم كان يعيش ُتت حكم (اهلكسوس) الذين كانوا
81
ينتمون إىل قبائل سامية هاجرت من جزيرة العرب وبسطت نفوذها على جزء من أرض مصر،
ومن املعقول أن يتأثر اجملتمع ببعض ثقافة املستعمرين ،ومنها طريقتهم يف الكالم ،وال سيما أن
(اهلكسوس) هنضوا بثقافتهم اللغوية حيث نسب إليهم اخرتاع األجبدية السامية اليت تعترب أم
األجبدايت احلديثة ،وهلا دور مهم يف تطوير الكتابة من احلروف التصويرية إىل احلروف الصوتية.
82
،
(م ْوثًِّقا) يف هذا احلوار يوضح أبعادا اجتماعية متعددة:
فذكر يعقوب عليه السالم لفظ ا
(م ْوثًِّقا) الذي حيمل معىن أقوى من لفظ
أوهلا :حرصه على سالمة ابنه بنيامني ،فأتى بلفظ ا
(ميثاقًا) حىت يلزم إخوة يوسف عليه السالم ابحملافظة على بنيامني يف رحلتهم وهو ما توصل
إليه يعقوب عليه السالم من خربته الشخصية يف التعامل مع إخوة يوسف.
اثنيها :احتضانه الثقافة السامية يف الكالم حيث من عادة الساميني اعتمادهم على املصدر
امليمي يف كالمهم.
79سورة األنعام.84 :
80انظر :إسرائيل ولفنسون ،اتريخ اللغات السامية( ،القاهرة :مطبعة االعتماد ،ط1929 ،1م) ،ص.2
81املرجع نفسه ،ص.6
82حممد فاروق الزين ،بيان النظم يف القرآن الكرمي( ،دمشق :دار الفكر2004 ،م) ،ص.359
139

e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2018 PASAK3 2018
23-24 April 2018 . Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor . eISBN: 978-967-2122-46-3

اثلثها :أتثره ابلثقافة اللغوية حلكام مصر من (اهلكسوس) الذين ينتمون إىل ساللة سامية.
وكل من هذه األبعاد تلقي ضوءًا كاش ًفا للعادة االجتماعية اليت ُتيط بيعقوب عليه السالم يف
هذا احلوار.
اخلامتة

جند أن الداللة االجتماعية يف احلوار يف سورة يوسف مل يكن هلا دور ابرز يف تصوير وقائع
األحداث فيها ،حيث إن وجود هذه الداللة حمدود يف بعض اجلمل احلوارية ،ومل تصل نسبة
ورودها لتماثل الداللة النفسية اليت نراها تصاحب معظم احلوارات بني شخصيات خمتلفة يف
سورة يوسف .وذلك ابعتبار أن مغامرة يوسف عليه السالم يصح اعتبارها مغامرة نفسية أكثر
مما هي مغامرة اجتماعية ،لذلك يكون الرتكيز يف تصوير الوقائع النفسية فيها .وسورة يوسف
عليه السالم من السور املكية اليت غالبًا ما تبحث يف صميم املعتقدات املستقرة يف نفس الفرد،
وكثرة تناول هذه السورة للدالالت النفسية مما يعزز ترسيخ العقيدة الصحيحة لدى اإلنسان،
وهذا األسلوب يتناسب مع البيئة املكية اليت ينتشر فيها الفساد يف العقيدة واألخالق.
أما الداللة االجتماعية على الرغم من وجودها احملدودة فإهنا ُتقق االنسجام التام مع الداللة
النفسية اليت حيتوي عليها احلوار القرآين يف سورة يوسف ،فمثال ،جند أن ما شعرت به اإلخوة
من حقد جتاه يوسف عليه السالم ينسجم مع خلفيتهم االجتماعية اليت تعتز ابجلماعة واألفراد.
وكذلك نرى يف العشق اجلنوين المرأة العزيز ليوسف عليه السالم ما يتصل خبلفيتها االجتماعية
املمتلئة ابلرفاهيات وامللذات ،حيث أهنا مل تكن تنو شيئا إال حصلت عليه .أما من انحية
األسلوب ،فالداللة االجتماعية للحوار يف سورة يوسف عربت أبسلوب دقيق ال ميكن إدراكها
إال بعد أتمل طويل ،وذلك أن هذه الداللة مل يعرب عنها كلها أبسلوب مباشر ،بل بعضها عرب
أبعادا
أبسلوب دقيق ال ميكن إدراكه إال بعد أتمل طويل ،حيث جند يف كلمة واحدة ما يوضح ً
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اجتماعية واسعة من اخلربات الثقافية والعقائدية واللغوية والتارخيية .مثال على ذلك كلمة
"امللك" فإهنا تفتح آفاقًا واسعة حول ما تناولته قبائل اهلكسوس من القيم الدينية واالجتماعية
والثقافية واألخالقية والتارخيية ،وهذه العناصر كلها اجتمعت يف مصطلح واحد أال وهو
"امللك" .وكذلك ما نراه يف كلمة "موث ًقا" على لسان يعقوب عليه السالم فإهنا تلخص اخلربات
االجتماعية الطويلة اليت اكتسبها يف تعامله مع إخوة يوسف عليه السالم ،ويف نفس الوقت،
تلقي ضوءًا كاش ًفا للثقافة اللغوية والتارخيية ليعقوب عليه السالم واجملتمع حوله ،وهذا األسلوب
مجاال وروعة وتكون مسة فخر متيزت هبا
مما يزيد الداللة االجتماعية لسورة يوسف عليه السالم ً
هذه السورة عن سائر السور القرآنية.
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