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ملخص:
يتناول البحث احلوارات املختلفة يف �سورة يو�سف وقد بلغت 
البحث(، وحتليلها حتليًل دقيًقا،  ت�سعة ع�رش حواًرا )احلوارات حمّل 
القراآن  انتهجها  قد  والتي  املنهجيات،  من  جملة  على  والوقوف 
الكرمي، على ل�سان ال�سخ�سيات املتحاورة يف هذه ال�سورة العظيمة، 
�سهل  باأ�سلوب  واالقتناع،  االإقناع  يف  العظيم  االأثر  لها  كان  والتي 
احلوارات  تلك  بداأت  اإذ   ، خملٍّ تق�سري  وال  مملٍّ  تطويل  دون  وجزل، 
بحبك موؤامرة للمكر بيو�سف عليه ال�سلم، وما تلها من حوارات مع 
اأبيهم يعقوب عليه ال�سلم، الإقناعه باإر�ساله معهم، ثم تربئة اأنف�سهم 
من قتله، مروًرا بحادثة اجلب وا�ستخراج ال�سيارة له، ثم بيعه للعزيز، 
مقاليد  يو�سف  تقلد  ثم  ال�سجن،  وفتنة  الن�ساء،  فتنة  من  تلها  وما 
احلكم وما تلها من حوارات مع اإخوته للّم ال�سمل، وانتقال العائلة 

النبوية اإىل م�رش.
املفتاحية: احلوار، منهجيات قراآنية، �سورة يو�سف،  الكلمات 

م�ساهد حوارية، التاأثري واالقناع

Dialogue in Surat Yusuf : Quranic Methodologies 
to Influence and Persuade

Abstract: 

The research deals with the various dialogues in 
Surat Yusuf and has reached nineteen dialogues (the 
dialogues under discussion), analyzing them carefully, 
and exploring a number of methodologies that are 
followed in the Holy Quran through the interlocutors 
in the verse. These elements conveyed persuasion and 
conviction to the reader in an easy and interesting 
manner taking into considerations that the text is 
not too long or too short. The dialogues started with 
plotting a trap against Yusuf (peace be upon him). 
Following interlocutors starting a dialogue with their 
father Jacob (peace be upon him), to convince him 
to send Yusuf with them, then acquitting themselves 
of the killing of Yusuf. Later Yusuf was found by a 
group and was sold it to Aziz. What followed is the 
sedition of women to Yusuf, and the sedition of prison, 
reaching to the point where events took turn and Yusuf 
took the reins of government, and had dialogues with 
his brothers for reunion, and for the transfer of the 
Prophet’s family to Egypt.

Keywords: Dialogue, Quranic Methodologies, 
Surat Yusuf, dialogue, scenes, influence and 
persuasion, 

املقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإن القراآن العظيم هو كلم اهلل املعجز، نزل بلغة العرب، الذين 

امتازوا بالف�ساحة والبلغة املنقطعة النظري، فهم اأرباب الف�ساحة 
القراآن ببلغته وف�ساحته،  اأعجزهم  وفر�سان الكلم، ومع ذلك فقد 
جملتها  من  والتي  والبيان،  اللغة  قواعد  تاأ�سيل  على  ا�ستمل  حيث 
كانت  والتي  املتعددة،  باحلوارات  الكرمي  القراآن  زخر  فقد  احلوار، 
�سبيًل يف االإقناع واالقتناع، ملدى تاأثريها على املتحاورين، وقد 
�سلك القراآن يف هذا املجال م�سلًكا فريًدا ميكن للباحثني اأن ي�ستنبطوا 
من خلله منهجيات خمتلفة، تكون اأ�سواًل للحوار واملتحاورين؛ كي 
ي�سلوا اإىل مبتغاهم من التاأثري الذي يوؤدي يف النهاية للقتناع، وقد 
راأى الباحثان اأن �سورة يو�سف ت�ستمل على حوارات كثرية متعددة، 

ميكن اأن ُي�ستخرج منها تلك املنهجيات املن�سودة.
فكان  احلوارات،  تلك  على  ال�سوء  ت�سليط  من  البد  كان  لذا 
التاأثري  يف  منهجيات  يو�سف،  �سورة  حوارات  واملو�سم  البحث  هذا 

واالإقناع.

: أسباب اختيار املوضوع أولاً

الحظ الباحثان من خلل عملهما كاأع�ساء هيئة تدري�س يف 
فهم  من  يعاين  النا�س  من  كثرًيا  اأن  امل�ساجد  يف  وخطباء  اجلامعة 
االآخر، ال �سيما مبا يرتبط باآليات احلوار بينهم؛ ولهذا قام الباحثان 
بتناول املو�سوع رغبة منهم يف اإظهار ما لهذا املو�سوع من اأهمية 
للحوارات  اأ�سول  و�سع  يف  ي�سهم  كونه  االإ�سلمية؛  للأمة  عظيمة 
اأ�سل جلميع  واأنه  القراآن،  بيان بلغة  القوية يف  والرغبة  املختلفة 
العلوم ال�سيما اللغة والبيان، واإبراز هذا اجلانب والكتابة فيه ليكون 
عوًنا للم�سلم على فهم القراآن ومن ثم اال�ستفادة من اأ�سلوبه ومنهجه 

يف التعامل مع االآخرين وكيفية حماورتهم.

ثانياًا: أهمية املوضوع

تنبع اأهمية هذا املو�سوع من خالل النقاط الآتية:
يعترب مو�سوع البحث من الق�سايا التي يعاين منها الكثري . 1

يف املجتمع من قادة واأ�سحاب قرار، والذي من املوؤمل اأن ي�ستفيدوا 
من نتائج الدرا�سة.

يرثي هذا البحث املكتبة العربية باعتباره اإ�سافة جديدة، . 2
حيث اإنه االأول من نوعه ح�سب علم الباحثني واطلعهما.

ثالثاًا: أهداف الدراسة

هدفت الدرا�سة اإىل حتقيق ما ياأتي:
امل�ساهد . 1 يف  املت�سمنة  القراآنية  املنهجيات  ا�ستنباط 

احلوارية يف �سورة يو�سف واملفيدة يف التاأثري واالإقناع.
يف . 2 املنهجيات  تلك  من  اال�ستفادة  �سبل  بع�س  اقرتاح 

ال�سلوك اليومي.

رابعاًا: منهج البحث

ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي؛ 
واملنهج اال�ستنباطي باعتبارهما اأن�سب املناهج ملثل هذه الدرا�سة.

ا: حدود الدراسة خامساً

يتميز مو�سوع الدرا�سة بعدم وجود حدود زمانية وال مكانية، 
اقت�رش حد  بينما  اهلل اخلالد،  ال�سورة من كلم  اأن حوارات  باعتبار 



160

حوارات سورة يوسف منهجيات قرآنية في التأثير واإلقناع
د. ناجي رجب العبد سكر
د. ماجد رجب العبد سكر

املو�سوع على املنهجيات القراآنية امل�ستنبطة من امل�ساهد احلوارية 
التي ت�سمنتها ال�سورة.

املبحث األول: تعريف احلوار، ومجلة من آدابه
اجلليلة،  املعاين  ذات  يو�سف  �سورة  قبل اخلو�س يف حوارات 
لن�ستنبط منهجيات التاأثري واالإقناع من خللها وجب تعريف احلوار 
لغة وا�سطلًحا، والتعر�س جلملة من االآداب والتي يجب ان يتحلى 

بها املتحاورون.

املطلب األول: احلوار لغة

ثلثة  والراء  والواو  احلاء  )حور(:  مادة  يف  فار�س  ابن  قال 
اأ�سول: االأول لون، والثاين الرجوع، والثالث اأن يدور ال�سيء دوًرا.

�سدة  يف  العني  بيا�س  �سدة  وهو  فاحلور:  الأول  الأ�سل  فاأما 
�سوادها، قال اأبو عمرو: احلور اأن ت�سود العني كلها مثل البقر والظباء. 
ولي�س يف بني اآدم حور، ويقال: حورت الثياب، اأي جعلتها بي�ساء، 
كانوا  الأنهم  احلواريون;  ال�سلم:  عليه  عي�سى  الأ�سحاب  ويقال 

يحورون الثياب، اأي يبي�سونها.
واأما الأ�سل الثاين: فهو الرجوع، فيقال: حار، اإذا رجع. قال اهلل 

تعاىل: {اإِنَُّه َظنَّ اأَْن َلْن َيُحوَر} )االن�سقاق:14(.
فيها  تدور  التي  اخل�سبة  وهو  املحور:  هو  الثالث  والأ�سل 
املحالة. ويقال: حورت اخلبزة حتويًرا، اإذا هياأتها واأدرتها لت�سعها 

يف امللة)1(.
يقال:  رجع.  اأي  وُحوؤُوًرا:  َحْوًرا،  َيحوُر  حاَر  اجلوهري:  وقال 
حار بعد ما كار. و)نعوذ باهلل من احَلْوِر بعد الَكْوِر(، اأي نعوذ باهلل 

من النق�سان بعد الزيادة. وكذلك احلور بال�سم)2(.
وعند الزبيدي: احلور: الرجوع عن ال�سيء واإىل ال�سيء)3(. 

موا�سع،  ثلثة  يف  الكرمي  القراآن  يف  احلوار  لفظ  ورد  وقد 
قال  اجلنتني،  �ساحب  ق�سة  يف  الكهف  �سورة  يف  مرتني  ورد  فقد 
ِمْنَك  اأَْكَثُ  اأََنا  ُيَحاِوُرُه  َوُهَو  ِل�َساِحِبِه  َفَقاَل  َثَمرٌ  َلُه  تعاىل: {َوَكاَن 
اِحُبُه َوُهَو  ا: {َقاَل َلُه �سَ َواأََعزُّ َنَفًرا} )الكهف:34(، وقال اأي�سً َماًل 
ُيَحاِوُرُه اأََكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ �َسوَّاَك َرُجال} 
املجادلة يف قوله تعاىل:  �سورة  ثالثة يف  )الكهف:37(، وورد مرة 
اِدُلَك ِف َزْوِجَها َوَت�ْسَتِكي اإِىَل اهلِل َواهللُ  {َقْد �َسِمَع اهللُ َقْوَل الَِّتي ُتَ

ريٌ} )املجادلة:1(. اُوَرُكَما اإِنَّ اهللَ �َسِميٌع َب�سِ َي�ْسَمُع حَتَ
ويظهر من هذه املوا�سع الثلثة: اأن احلوار فيها هو مراجعة 

الكلم وتداوله بني طرفني واالأخذ والرد فيه)4(.

املطلب الثاني: احلوار اصطالحاًا

وقد  خمتلفني)5(،  طرفني  بني  وتداوله  الكلم  مراجعة  هو: 
عرفه بع�سهم: باأنه نوع يف احلديث بني �سخ�سني، اأو فريقني يتداول 
االآخر،  اأي منهما دون  ي�ستاأثر  بينهما بطريقة متكافئة، فل  الكلم 
ويغلب عليه الهدوء والبعد عن اخل�سومة والتع�سب)6(، ويعترب �رشًبا 

من �رشوب االأدب الرفيع واأ�سلوًبا من اأ�ساليبه)7(.
طريق  عن  اأكرث  اأو  طرفان  احلديث  يتناول  اأن  اأي�ًسا:  واحلوار 
اأو الهدف،  ال�سوؤال واجلواب، ب�رشط املحافظة على وحدة املو�سوع 
اأمر معني، وقد ي�سلن اإىل نتيجة وقد ال  فيتم تبادل النقا�س حول 

يقنع اأحدهما االآخر، ولكن ال�سامع يكون قد اأخذ العربة وكّون لنف�سه 
موقًفا)8(.

وهناك تعريف اآخر للحوار وهو: نوع من احلديث بني فريقني 
اأو �سخ�سني، يتداوالن الكلم بينهما بطريقة متكافئة، فل ي�ستاأثر به 
الهدوء والبعد عن اخل�سومة والتع�سب  االآخر، ويغلب  اأحدهما دون 

عليه)9(.
ق�سية  حول  اأكرث  اأو  طرفني  بني  حديث  هو:  ا  اأي�سً واحلوار 
بعينها، يكون الهدف منها الو�سول اإىل احلقيقة، بعيًدا عن التع�سب 
ُي�سرتط  وال  االإقناعية،  العلمية  الطريقة  عليه  تغلب  بل  واخل�سومة، 

فيها احل�سول على نتائج فورية)10(. 

املطلب الثالث: آداب عامَّة تتعلق باحلوار

التزام القول احل�سن، وتنب منهج الإفحام والتحدي:. 1
ما  اأهم  من  يعترب  واملجادلة  الكلم  يف  احُل�سنى  التزام  اإنَّ 
ِلِعَباِدي  {َوُقْل  تعاىل:  قال  فقد  احلوار،  يف  امُلحاور  اإليه  يتوجه 
)االإ�رشاء:53(، وقوله تعاىل: {َوَجاِدْلُهْم  اأَْح�َسُن}  ِهَي  الَِّتي  َيُقوُلوا 
ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن...} )النحل:125(، وقوله تعاىل: {َوُقوُلوا ِللنَّا�ِس 
ُح�ْسًنا} )البقرة:83(.  والقول احل�سن )لي�س معناه جمرد املجاملة 
يف اخلطاب والتلطف بالقول، فاحل�سن هو النافع يف الدنيا اأو الدين(

.)11(

اختيار الوقت املنا�سب. 2
�سمان  يف  كربى  اأهمية  له  للحوار  االأوقات  اأن�سب  فاختيار 
} تعاىل:  قال  اللزمة.  وبال�سوابط  ال�سحيحة،  اأ�سوله  على  �سريه 

َقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الزِّيَنِة َواأَْن ُيْح�َشَ النَّا�ُس �ُسًحى} )طه:59(، فقد 
اختار اأو�سح فرتة يف النهار واأ�سدها جتمًعا يف يوم العيد، ولي�س يف 
ال�سباح، حيث ال يكون اجلميع قد غادروا بيوتهم، وال يف الظهرية 
فقد تعيق حركتهم ال�سم�س، وال يف امل�ساء حيث مينعهم الظلم من 

التجمع وو�سوح الروؤيا)12(.
التزام املتحاورين مبا يدعون اإليه. 3

اإن التزام املحاور مبا يدعو اإليه واحلر�س على العمل به، هو 
االآخرين  اإقناع  علي  قدرته  وعلى  به،  اقتناعه  على  االأدلة  اأكرب  من 
به، وقد اأنكر تعاىل على بني اإ�رشائيل عدم التزامهم مبا يدعون اإليه، 
ُمرُوَن النَّا�َس ِبالِبِّ َوَتْن�َسْوَن اأَْنُف�َسُكْم َواأَْنُتْم َتْتلُوَن الِكَتاَب  فقال: {اأََتاأْ
اأََفاَل َتْعِقلُوَن} )البقرة:44(، قال الرازي: )ولي�س من العقل اأن ين�سح 
وقوله  غريه()13(،  على  االإن�سان  ي�سفق  اأن  اأو  نف�سه،  ويهمل  غريه 
َتْفَعلُوَن} )ال�سَّف:3(،  َل  َما  َتُقوُلوا  اأَْن  اهلِل  ِعْنَد  َمْقًتا  تعاىل: {َكُبَ 

)كره اهلل ُكرًها �سديًدا اأن تقولوا ما ال تفعلون()14(.
اإقناع الآخر بالفكر والدين. 4

اأهم  من  يعترب  للآخرين  جميل  ثوب  يف  الفكرة  اإي�سال  اإنَّ 
اإىل  الغربي  الفكر  ظلمات  من  النا�س  الإخراج  وذلك  احلوار؛  اأغرا�س 
نور الفكر االإ�سلمي الرباين، وقد متثل هذا يف جميع �سلوك -�سلى 
اهلل عليه و�سلم-. قال تعاىل: {اأَمَّْن َجَعَل الأَْر�َس َقَراًرا َوَجَعَل ِخاَلَلَها 
اأَْنَهاًرا َوَجَعَل َلَها َرَوا�ِسَي َوَجَعَل َبْيَ الَبْحَرْيِن َحاِجًزا اأَاإَِِلٌه َمَع اهلِل َبْل 
اأَْكَثُُهْم َل َيْعَلُموَن  اأَمَّْن ُيِجيُب امُل�ْسَطرَّ اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِسُف ال�سُّوَء 
َوَيْجَعلُُكْم ُخَلَفاَء الأَْر�ِس اأَاإَِلٌه َمَع اهلِل َقِلياًل َما َتَذكَّرُوَن} )النمل:61 

.)62 -
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بهذا  االآخرين  الإقناع  والرباهني  االأدلة  تعاىل  اهلل  �ساق  وقد 
يا  لقومك  )فقل  واللطف،  الرقة  فقد خاطبهم مبنتهى  القومي،  الدين 
نفع  �سيء من  لكل  الفعال  االإله  اأم هذا  حممد: هل ما يعبدونه خري 
واإحياء  وفقر  وغنى  وذل  وعز  واإعطاء  ومنع  و�رش  وخري  وخ�رش 
واإماتة، فاالإله القادر على جميع هذه االأ�سياء وغريها هو امل�ستحق 

للعبادة ال اأ�سنامكم()15(.
مراعاة العقول والأفهام. 5

 )ال ميكن اأن ينجح احلوار اإال اإذا كان اخلطاب بني املتحاورين 
على نف�س امل�ستوى من العقل والفهم، والدين، واالإن�ساف، واإال فهو 

مكابرة ومراٌء()16(. 
)ويجب على املحاور اختيار االأدلة املنا�سبة الإقناع خ�سمه، 
اإذا عرف املحاوُر  اإال  والطريقة التي تقربه من احلق، وهذا ال ميكن 
االآخر ومقدار علمه وفهمه؛ فمخاطبة عامل تختلف  الطرف  م�ستوى 
ال�سغري( الكبري تختلف عن حماورة  عن خماطبة طالب، وحماورة 

.)17(

اأو مناظرتهم فيما هو  النا�س  ال�سلف من حتديث  ولذلك حذر 
فوق م�ستوى عقولهم. قال ابن م�سعود: )ما اأنت مبحدث قوًما حديًثا 

ال تبلغه عقولهم، اإال كان لبع�سهم فتنة()18(.
وقال عروة بن الزبري: )ما حدثت اأحًدا ب�سيء من العلم قط ال 

يبلغه عقله، اإال كان �سللة عليه()19(.
ال�ستناد للمنطق ال�سليم والأدلة ال�سحيحة ف احلوار. 6

فقد نعى القراآن على الذين يجادلون بغري علم؛ فقد قال تعاىل: 
اجُّوَن ِفيَما َلْي�َس  َلِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َفِلَم حُتَ {َها اأَْنُتْم َهوؤُ
َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َواهللُ َيْعَلُم َواأَْنُتْم َل َتْعَلُموَن} )اآل عمران:66(، )فاإن هذا 
اإنكار من اهلل عليهم مثل تلك الّدعاوى واملحاّجة يف نبي اهلل اإبراهيم 
واملحاّجة فيما ال علم لهم به، واأمرهم برّد ما ال علم لهم به اإىل عامل 

الغيب وال�سهادة، الذي يعلم االأمور على حقيقتها()20(.
الق�سد باحلوار للو�سول للحقيقة وحترِّي ال�سواب. 7

على امُلحاور اأن يبتعد عن االنقياد للآراء الفا�سدة والتع�سب 
َكَفرُوا  الَِّذيَن  {َوُيَجاِدُل  بقوله:  الكافرين  تعاىل  اهلل  ذمَّ  فقد  لراأيه، 
ِبالَباِطِل ِلُيْدِح�ُسوا ِبِه احَلقَّ...} )الكهف:56(، )اأي لو كنتم �سادقني؛ 

الأتيتم مبا نطلب منكم()21(.

املبحث الثاني: حوارات البداية
ورد يف هذه ال�سورة العظيمة ما يربو على ثمانية ع�رش حواًرا، 
عنوان  حتمل  جمموعات  احلوارات  يق�سما  اأن  الباحثان  ارتاأى  وقد 
مبحث،  كل  حتت  مطالب  يف  احلوارات  تلك  تف�سيل  ثم  املباحث، 
ليت�سنى  املطلب،  به  ُي�سمى  منا�سًبا  عنواًنا  حوار  كل  يحمل  بحيث 

حتليله وا�ستنباط ما ت�سمنه من منهجيات للتاأثري واالإقناع.

املطلب األول: حوار الرؤيا

هذا هو احلوار االأول الذي تبداأ به ق�سة يو�سف -عليه ال�سلم-، 
اأبيه؛ فمو�سوع  راآه يو�سف يف املنام على  ا ملا  حيث يتناول عر�سً
هذا امل�سهد احلواري عر�س م�سهد م�ستقبلي، ويبدو اأن يعقوب النبي 
يعلم تاأويله، فقد حذر يو�سف -عليه ال�سلم- من اأن يخرب اإخوته مبا 
راأى فيمكروا له وي�رشوه، مطمئًنا يو�سف على م�ستقبله املحفوظ من 

اهلل تعاىل، ومعدًدا النعم التي اأنعم اهلل بها على يو�سف، فقال تعاىل: 
َكْوَكًبا َوال�سَّْم�َس  اأََحَد َع�َشَ  َراأَْيُت  اإِينِّ  اأََبِت  ِلأَِبيِه َيا  {اإِْذ َقاَل ُيو�ُسُف 
َوالَقَمَر َراأَْيُتُهْم ِل �َساِجِديَن  َقاَل َيا ُبَنيَّ َل َتْق�ُس�ْس ُروؤَْياَك َعَلى 
ْن�َساِن َعُدوٌّ ُمِبٌي  َوَكَذِلَك  اإِْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا اإِنَّ ال�سَّْيَطاَن ِلاْلإِ
َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتاأِْويِل الأََحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى 
اإِنَّ َربََّك  اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْسَحاَق  اأََبَوْيَك ِمْن َقْبُل  اأََتََّها َعَلى  اآَِل َيْعُقوَب َكَما 

َعِليٌم َحِكيٌم} )يو�سف:4 - 6(.
التحنن  رائحة  النفو�س  يف  املوؤثر  احلوار  هذا  من  تفوح 
م�سطرة  م�رشاعيها،  على  ويفتحها  القلوب  يذيب  والذي  والتقرب، 
بقوله:  احلوار  يو�سف  بداأ  حيث  املتحاورين،  بني  عظيمة  منهجية 
بقوله:  االأب  يقابله  واالحرتام،  باملحبة  مفعم  موؤثر  �سعور  اأبِت،  يا 
يا بنّي، قال البقاعي: )فقد خاطبه باأحب ما يخاطب به، مع اإظهار 

الرتحم وال�سفقة والتحنن، ليكون ذلك اأدعى لقبول الن�سح()22(.
وهذا م�ستخدم يف اللغة العربية، فقد قال ابن عا�سور: )والنداء 
باخلرب  االهتمام  به  مق�سوّدا  حا�رًشا  املنادى  كون  مع  االآية  يف 
الذي �سيلقى اإىل املخاطب، فينزل املخاطب منزلة الغائب املطلوب 

ح�سوره، وهذا كناية عن االهتمام اأو ا�ستعارة له()23(.

املطلب الثاني: حوار بداية تداول املؤامرة

اأال  اأهدافه،  تخدم  اأخرى  منهجية  لنا  تت�سح  احلوار  هذا  ويف 
وهي منهجية التهييج واإلهاب امل�ساعر، حيث بداأت املوؤامرة من قبل 
اإخوته، يحتاج  اإخوة يو�سف، ولكي يكون املتكلم مقنًعا وموؤثًرا يف 
اإخوته،  هم  فاملتحاورون  التاأثري،  من  خا�س  نوع  اإىل  اخلطاب 
واالأ�سل اأنهم �سفوقون عليه، فكيف للمحاور املتاآمر اأن يقنعهم؟ لذا 
اأََحبُّ  َواأَُخوُه  َلُيو�ُسُف  َقاُلوا  جلاأ لهذه املنهجية اجلديدة، فقال: {اإِْذ 

اَلٍل ُمِبٍي} )يو�سف:8(. اإِىَل اأَِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُع�ْسَبٌة اإِنَّ اأََباَنا َلِفي �سَ
البدائل  يف  التفكري  منع  وهي  اأال  ثانية،  منهجية  تظهر  ثم 
واخليارات، وذلك باقرتاح احللول من قبل املحاور لكي مينع االآخر 
ا َيْخُل  من اإبداء راأيه، فقال مبا�رشة: {اْقُتلُوا ُيو�ُسَف اأَِو اْطَرُحوُه اأَْر�سً

َي} )يو�سف:9(. احِلِ َلُكْم َوْجُه اأَِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما �سَ
املتعاطفني،  االإخوة  على  كبري  اأثر  املنهجية  لهذه  كان  وقد 
فحاولوا اإنزال �سقف ذلك االقرتاح -غري الوارد اأ�سًل يف ح�ساباتهم-

َل  ِمْنُهْم  َقاِئٌل  {َقاَل  اأخيهم،  على  �سفوقون  فيه  اأنهم  ظنوا  اأمر  اإىل 
اإِْن  ال�سَّيَّاَرِة  َبْع�ُس  َيْلَتِقْطُه  اجُلبِّ  َغَياَبِة  ِف  ْلُقوُه  َواأَ ُيو�ُسَف  َتْقُتلُوا 
اأح�سنهم فيه  َفاِعِلَي} )يو�سف:10(، قال الزخم�رشي: )وكان  ُكْنُتْم 

.)24() بِّ راأًيا قال لهم: القتل عظيم، اأَْلُقوُه يِف َغياَبِت اجْلُ
يحاولون  االأبناء  اأن  جلًيا  يظهر  ال�سابق  التحاور  خلل  ومن 
اإيجاد االأ�سباب واملربرات لفعلتهم القادمة، متهمني اأباهم بال�سلل: 
كو�سيلة  للمقدمات  ترتيب  ذلك  ويف  ُمِبنٍي(،  لٍل  �سَ َلِفي  اأَبانا  )اإِنَّ 
للإقناع، وهذا يفرز منهجية منع التفكري يف البدائل ال�سابقة الذكر، 
من خلل بدائل مت�ساوية االإتقان على التخل�س من يو�سف، ومنها 
ا، وذلك للو�سول الأف�سل طرق التخل�س، ومما ال  القتل والطرح اأر�سً
�سك فيه اأن تلك املمار�سات توؤثر يف النف�س الب�رشية، وال �سيما بني 
االإخوة؛ مما دعا اأحدهم لعر�س االإلقاء يف اجلّب كبديل اأكرث ملءمة، 

يتم من خلله التخل�س من يو�سف مع احلفاظ على حياته.
اأطراف  النتائج وتوقعها من قبل  اأن حتديد  فيه  �سك  ومما ال 
االأطراف  اإقناع  على  الفكرة  �ساحب  الطرف  قدرة  من  يزيد  احلوار 
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االأخرى، وهذا ما مت بالفعل، حيث مّت االتفاق على تنفيذ املوؤامرة من 
خلل بديل االإلقاء يف البئر.

املطلب الثالث: حوار حبك املؤامرة

للإقناع؛  كو�سيلة  التحايل  احلواري  امل�سهد  هذا  يت�سمن 
فاالإخوة يعلمون اأن االأب لن يقتنع بطلبهم اأخذ يو�سف معهم ب�سهولة 
حر�سهم  على  بالتاأكيد  فيبداأون  بنواياهم–  يعلم  اأنه  -وخا�سة 
ا�سطحابهم  من  غايتهم  اأن  مدعني  اأخيهم،  حفظ  على  وقدرتهم 
يو�سف هو الرتفيه والرتويح عنه واإ�سعاده باللعب واملرح معهم، كما 
وال�سك من قبل يعقوب  الريبة  التعبري عن  امل�سهد احلواري  يت�سمن 
اأخذ يو�سف للعب  اأبنائه، حماواًل ثنيهم عن  ال�سلم- بنوايا  -عليه 
معهم، ويعود االإخوة للتاأكيد على حفظه فهم اأقوياء كونهم جمموعة 
كبرية، وهذا يوؤكد اإ�رشارهم على تنفيذ املوؤامرة، متخذين منهجية 
حيث  املنهجية،  هذه  تخدم  األفاًظا  ا�ستخدموا  فقد  الذات؛  ت�سخيم 
ُحوَن  نَّا َلُه َلَنا�سِ قالوا: {َقاُلوا َيا اأََباَنا َما َلَك َل َتاأَْمنَّا َعَلى ُيو�ُسَف َواإِ
اإِينِّ  َقاَل    اِفُظوَن  حَلَ َلُه  َواإِنَّا  َوَيْلَعْب  َيْرَتْع  َغًدا  َمَعَنا  اأَْر�ِسْلُه   
  ْن َياأُْكَلُه الذِّْئُب َواأَْنُتْم َعْنُه َغاِفلُوَن َخاُف اأَ َلَيْحزُُنِني اأَْن َتْذَهُبوا ِبِه َواأَ
ا�ِشُوَن})يو�سف:11 -  َقاُلوا َلِئْن اأََكَلُه الذِّْئُب َوَنْحُن ُع�ْسَبٌة اإِنَّا اإًِذا َلَ
14(، فقولهم:  لنا�سحون، حلافظون، ع�سبة، خلا�رشون. فيه اإيحاء 

بت�سخيم قوتهم.
هذا باالإ�سافة اإىل منهجية اال�ستنكار )االأ�سئلة اال�ستنكارية(: 
ُحوَن} )يو�سف:11(، قال  {َما َلَك َل َتاأَْمنَّا َعَلى ُيو�ُسَف َواإِنَّا َلُه َلَنا�سِ
�سيد قطب: )�سوؤال فيه عتب وفيه ا�ستنكار خفي، وفيه ا�ستجا�سة لنفي 
مدلوله من اأبيهم، والت�سليم لهم بعك�سه، وهو ت�سليمهم يو�سف()25(، 
وقد اأثمرت هذه املنهجية يف حبك املوؤامرة، حيث تعلل يعقوب -عليه 
ال�سلم- بخوفه عليه من الذئب، ورًدا على العتاب اال�ستنكاري االأول 
جعل يعقوب ينفي -بطريق غري مبا�رش- اأنه ال ياأمنهم عليه، ويعلل 

احتجازه معه بقلة �سربه على فراقه وخوفه عليه من الذئاب()26(.
ويتبني مع نهاية احلوار اأن االإخوة -ومن خلل املنهجيات 
بالفعل،  معهم  اأخذوه  فقد  اأبيهم،  اإقناع  ا�ستطاعوا  الذكر-  �سابقة 
قال تعاىل: {َفَلمَّا َذَهُبوا ِبِه َواأَْجَمُعوا اأَْن َيْجَعلُوُه ِف َغَياَبِة اجُلبِّ 
َئنَُّهْم ِباأَْمِرِهْم َهَذا َوُهْم َل َي�ْسُعرُوَن})يو�سف:15(. َواأَْوَحْيَنا اإَِلْيِه َلُتَنبِّ

املطلب الرابع: حوار ما بعد تنفيذ املؤامرة

بالرغم من ق�رش هذا املقطع احلواري؛ اإال اأنه يت�سمن العديد 
من املواقف، ال �سيما اأنه يتطلب اإقناع االأب الذي حذرهم من وقوع 
ما هم ب�سدده االآن، فالتدلي�س والكذب امل�سفوع باالأدلة الكاذبة وغري 
ال�سحيحة كان مدخلهم الإقناعه، قال ال�سعراوي: )بل اإن الكذب يكاد 
ي�رشخ يف تلك الواقعة ويقول: اأنا كذب()27(. علوة على اإ�ساعة اجلو 
النف�سي امل�ساحب للحزن اإمعاًنا يف الكذب، يقول تعاىل: {َوَجاُءوا 
َوَتَرْكَنا  َن�ْسَتِبُق  َذَهْبَنا  نَّا  اإِ اأََباَنا  َيا  َقاُلوا    َيْبُكوَن  ِع�َساًء  اأََباُهْم 
اِدِقَي  َكَلُه الذِّْئُب َوَما اأَْنَت مِبُوؤِْمٍن َلَنا َوَلْو ُكنَّا �سَ ُيو�ُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفاأَ
ِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل �َسوََّلْت َلُكْم اأَْنُف�ُسُكْم اأَْمًرا   وجاءوا َعَلى َقِمي�سِ

ُفوَن})يو�سف:16 - 18(. َف�َسْبٌ َجِميٌل َواهللَُّ امْلُ�ْسَتَعاُن َعَلى َما َت�سِ
يف  الر�سالة  قوة  اأن  واالأب  االأبناء  بني  احلوار  من  ويظهر 
ينا�سب  -فاالإيجاز  ال�سعيفة  احلجة  لتقوية  وتف�سيلها  و�سوحها 
احلجة ال�سحيحة: {َوَجاُءوا اأََباُهْم ِع�َساًء َيْبُكوَن   َقاُلوا َيا اأََباَنا 

اإِنَّا َذَهْبَنا َن�ْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيو�ُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفاأََكَلُه الذِّْئُب}.

املعنوية  االأدلة  اإيفاد  ي�ستلزم  االإقناع  حتقيق  اأن  يبدو  كما 
واملادية بطريقة مف�سلة -حتى ولو كانت زائفة- وهذا ما حاول اأن 

ِه ِبَدٍم َكِذٍب}. يفعله اإخوة يو�سف: {وجاءوا َعَلى َقِمي�سِ
يف  ي�ساعد  للمتلقي  النف�سي  الهدوء  اأن  احلوار  من  يظهر  كما 
الذئب  اأكل  على  االأدلة  وجود  من  فبالرغم  والت�رشف،  اال�ستيعاب 
ليو�سف؛ اإال اأن يعقوب -عليه ال�سلم- �سرب ومتا�سك ومت�سك بتقوى 
ْمًرا  اهلل م�ستعيًنا به على ما ي�سفون: {َقاَل َبْل �َسوََّلْت َلُكْم اأَْنُف�ُسُكْم اأَ

ُفوَن}.      َف�َسْبٌ َجِميٌل َواهللَُّ امْلُ�ْسَتَعاُن َعَلى َما َت�سِ
على  ال�سرب  )منهجية  اأال وهي:  اأخرى،  منهجية  تتجلى  وهنا 

االآخر حتى يف حالة االإ�ساءة(.

املبحث الثالث: حوارات الضغط النفسي واخلداع
باملحنة  ات�سمت  ثلثة،  حوارات  مع  املبحث  هذا  يف  �سنقف 
ال�سلم-؛ فقد  العميق على يو�سف -عليه  النف�سي  والتاأثري  ال�سديدة 
امراأة  جتاه  اجلن�سية  غريزته  وحتريك  النف�سي  ال�سغط  اأولها  كان 
العزيز، ثم تبعه حوار اآخر يزيد عليه ال�سغط النف�سي وذلك باتهامه 
ال�سغط  والذي ي�ساعف  الثالث،  احلوار  ثم  العزيز،  امراأة  بالنيل من 
الن�سوة  من  كبرية  جمموعة  الإغراءات  تعر�س  حيث  عليه،  النف�سي 

املتنفذات.

املطلب األول: حوار املراودة

املحيطة  االأجواء  تهيئة  احلوار  هذا  يت�سمنه  ما  اأهم  من  اإن 
واملكان  نف�سها  العزيز  امراأة  جهزت  فقد  واملعنوية–  –املادية 
وبذلت  النف�سي،  وال�سغط  االإغواء  مع  يتنا�سب  ب�سكل  فيه  املوجودة 
اإقناع يو�سف -عليه ال�سلم- ليطاوعها  جمهوًدا كبرًيا يف حماولة 
ويحقق لها مرادها الغريزي االأنثوي، قال تعاىل:{َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو 
ِف َبْيِتَها َعْن َنْف�ِسِه َوَغلََّقِت الأَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اهلِل اإِنَُّه 
ي اأَْح�َسَن َمْثَواَي اإِنَُّه َل ُيْفِلُح الظَّامِلُوَن} )يو�سف:23(، وقد ظهرت  َربِّ
يف هذا احلوار منهجية ال�سغط النف�سي وا�سحة جلية، قال ابن كثري: 
)ذلك اأنها اأحبته حًبا �سديًدا حل�سنه وجماله  وبهائه، فقد حملها ذلك 

على اأن تتجمل له، وتغلق عليه االأبواب، وتدعوه اإىل نف�سها()28(.
االأجواء  ملءمة  �رشورة  احلواري  امل�سهد  هذا  من  ويتبني 
تختلف  بالتاأكيد  والغواية  املراودة  حوار  فاأجواء  احلوار،  لطبيعة 
عن حوار امل�ساحنة والع�سبية مثًل، يقول الرازي: )وغلقت االأبواب 
تغليًقا، وال�سبب اأن ذلك العمل ال يوؤتى به اإال يف املوا�سع امل�ستورة، 

ال �سيما اإذا كان حراًما()29(.

املطلب الثاني: حوار التهام والدفاع الزائف

مع  النف�سية  االأجواء  تاأثري  احلواري  امل�سهد  هذا  يف  يختلط 
تاأثري االأدلة املادية على حكم ال�سهود، وما يتلوه من ت�سور للموقف 
التهم  تبادل  امل�سهد  اآثاره، ويت�سمن هذا  راأوا  بل  يعاي�سوه  الذي مل 
التي تقت�سي �رشورة توفر احلكمة البالغة الإ�سدار حكم على طريف 
احلوار االأ�سا�سيني، وهما �سيدة الق�رش امراأة العزيز ويو�سف -عليه  
امل�سهد احلواري  املتهم مبراودتها، وتتجلى يف هذا  العبد  ال�سلم- 
منهجية املبادرة، فهي اأقوى يف التاأثري، حيث بادرت امراأة العزيز 
بالكلم. قال اأبو ال�سعود: )ولقد اأتت يف تلك احلالِة التي ُتده�س فيها 
الَفِطَن، حيث �ساهدها العزيُز على تلك الهيئة امُلريبة بحيلة جمعت 
احلاِل  ظاهر  من  ذلك  ومتثل  �ساحِتها،  تربئُة  وهما  غر�سيها،  فيها 
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وا�ستنزال يو�سف عن راأيه، وقد بان ذلك من ا�ستع�سائه عليها وعدِم 
قال  مكرها()30(.  من  قلبه  يف  الرعِب  باإلقاء  مرادها  على  مواتاِته 
َدَها َلَدى  َواأَْلَفَيا �َسيِّ ُدُبٍر  َوَقدَّْت َقِمي�َسُه ِمْن  تعاىل: {َوا�ْسَتَبَقا الَباَب 
َعَذاٌب  ْو  اأَ ُي�ْسَجَن  اأَْن  اإِلَّ  �ُسوًءا  ْهِلَك  ِباأَ اأََراَد  َمْن  َجَزاُء  َما  َقاَلْت  الَباِب 
ْن َكاَن  ْهِلَها اإِ اأَِليٌم  َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعْن َنْف�ِسي َو�َسِهَد �َساِهٌد ِمْن اأَ
َقِمي�ُسُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َف�َسَدَقْت َوُهَو ِمَن الَكاِذِبَي  َواإِْن َكاَن َقِمي�ُسُه ُقدَّ 
ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن ال�سَّاِدِقَي} )يو�سف:27({َفَلمَّا َراأَى َقِمي�َسُه 
ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َقاَل اإِنَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ اإِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم  ُيو�ُسُف اأَْعِر�ْس َعْن 

َهَذا َوا�ْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك اإِنَِّك ُكْنِت ِمَن اَلاِطِئَي})يو�سف:25 - 28(.
العزيز  امراأة  احلوار،  اأطراف  تعدد  ال�سابق  احلوار  من  ويظهر 
اإياه  متهمة  احلديث،  يف  يو�سف  وت�سبق  تبادر  اأن  حتاول  والتي 
مبراودتها واإمعاًنا منها يف اإل�ساق التهمة به، فاإنها تطالب العزيز 
فيه،  جدال  وال  وا�سح  االأمر  وكاأن  وتعذيبه  ال�سجن  عقوبة  باإيقاع 
ويو�سف الذي يرد عن نف�سه التهمة باخت�سار �سديد جم�سًدا منهجية 
البلغة االإيجاز: {ِهَي َراَوَدْتِني َعْن َنْف�ِسي} على عك�س امراأة العزيز 
اقرتح  الذي  ال�ساهد  فهو  الثالث  الطرف  اأما  التف�سيل،  التي حاولت 
على  بناء  و�سدقه،  منهما  كل  كذب  من  التاأكد  كيفية  العزيز  على 
مكان قد القمي�س، والعزيز الطرف االأخري يف احلوار والذي اأدرك اأن 
امراأته كانت هي الكاذبة يف اتهامها واملخطئة يف فعلتها؛ مما حدا 
مع طبيعة  تنا�سب  بل  اجلرمية،  مع  يتنا�سب  مل  ي�سدر حكًما  اأن  به 
حياة الق�رش ومكانة اأهله، فكان حكمه خمفًفا: {ُيو�ُسُف اأَْعِر�ْس َعْن 

اِطِئَي}. َهَذا َوا�ْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك اإِنَِّك ُكْنِت ِمَن اْلَ

املطلب الثالث: حوار املالمة

يت�سمن هذا امل�سهد احلواري اإ�ساعة تهمة مراودة امراأة العزيز 
التهمة عن  ليو�سف وتداولها، من قبل بنات جن�سها وحماولتها رّد 
نف�سها بنف�س اأ�سلوب االإغواء، كما يت�سمن هذا امل�سهد اعرتاف امراأة 
العزيز ال�رشيح مبراودتها له عن نف�سه، بل اإ�رشار امراأة العزيز عل 
تاأثري على  يو�سف من  لها ما جلمال  تاأكد  ما  بعد  حتقيق مبتغاها 
ال�سغط  ليزداد  مبراودته،  اتهموها  بعدما  اأكربنه  اللتي  الن�سوة 
تربئة  احلوار  ت�سمن  كما  ال�سلم-،  -عليه  يو�سف  على  النف�سي 
اهلل ورجوعه  التاأكيد على طهره وخوفه من  مع  التهمة  يو�سف من 
اإليه وتف�سيله ال�سجن عن حتقيق ما ت�سبو اإليه الن�سوة. قال تعاىل: 
َقْد  َنْف�ِسِه  َعْن  َفَتاَها  ُتَراِوُد  الَعِزيِز  اْمَراأَُة  امَلِديَنِة  ِف  ِن�ْسَوٌة  {َوَقاَل 
ْكِرِهنَّ  مِبَ �َسِمَعْت  َفَلمَّا    ُمِبٍي  اَلٍل  �سَ ِف  َلَنَاَها  اإِنَّا  ُحبًّا  �َسَغَفَها 
يًنا َوَقاَلِت  َلْيِهنَّ َواأَْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكاأً َواآََتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ �ِسكِّ اأَْر�َسَلْت اإِ
َوُقْلَن َحا�َس هلِلَِّ َما  اأَْيِدَيُهنَّ  اأَْكَبَْنُه َوَقطَّْعَن  َراأَْيَنُه  َفَلمَّا  اْخرُْج َعَلْيِهنَّ 
ِفيِه  ُتنَِّني  مُلْ الَِّذي  َفَذِلُكنَّ  َقاَلْت    َكِرمٌي  َمَلٌك  اإِلَّ  َهَذا  اإِْن  َب�َشًا  َهَذا 
َوَلَقْد َراَوْدُتُه َعْن َنْف�ِسِه َفا�ْسَتْع�َسَم َوَلِئْن َلْ َيْفَعْل َما اآَُمرُُه َلُي�ْسَجَنَّ 
ْجُن اأََحبُّ اإَِلَّ ِمَّا َيْدُعوَنِني  َوَلَيُكوَنْن ِمَن ال�سَّاِغِريَن  َقاَل َربِّ ال�سِّ
  اِهِلَي  اجْلَ ِمَن  َواأَُكْن  اإَِلْيِهنَّ  ُب  اأَ�سْ َكْيَدُهنَّ  َعنِّي  َت�ْشِْف  لَّ  َواإِ اإَِلْيِه 
َفا�ْسَتَجاَب َلُه َربُُّه َف�َشََف َعْنُه َكْيَدُهنَّ اإِنَُّه ُهَو ال�سَِّميُع اْلَعِليُم  ُثمَّ 
َياِت َلَي�ْسُجُننَُّه َحتَّى ِحٍي})يو�سف:30  اْلآَ َراأَُوا  َبَدا َلُهْم ِمْن َبْعِد َما 

.)35 -
يظهر جلًيا من خلل هذا امل�سهد احلواري منهجيتان: االأوىل: 
منهجية املواجهة وعدم املراوغة، والثانية: منهجية تقدمي االأدلة من 
اأطراف احلوار الإقناع الطرف االآخر، فقد هياأت امراأة  كل طرف من 
العزيز موقًفا اأكدت من خلله �سدق ما حدث لها مع يو�سف؛ لتثبت 

ْكِرِهنَّ  للن�سوة اأن ليو�سف تاأثرًيا ال تقاومه الن�ساء: {َفَلمَّا �َسِمَعْت مِبَ
يًنا َوَقاَلِت  َلْيِهنَّ َواأَْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكاأً َواآََتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ �ِسكِّ اأَْر�َسَلْت اإِ
اْخرُْج َعَلْيِهنَّ}، وبذلك حتقق لها ما تريد، حيث انبهرت الن�سوة من 
هلِلَِّ  َوُقْلَن َحا�َس  اأَْيِدَيُهنَّ  َوَقطَّْعَن  اأَْكَبَْنُه  َراأَْيَنُه  جمال يو�سف: {َفَلمَّا 
العزيز  امراأة  ا�ستفادت  ولقد  َكِرمٌي}،  َمَلٌك  اإِلَّ  َهَذا  اإِْن  َب�َشًا  َهَذا  َما 
اأن  اأمر طبيعي ميكن  من املوقف؛ فردت على الن�سوة باأن ما فعلته 
َراَوْدُتُه  َوَلَقْد  ِفيِه  ُتنَِّني  مُلْ الَِّذي  َفَذِلُكنَّ  {َقاَلْت  الن�سوة:  كل  تفعله 
َنْف�ِسِه}، م�سطرة منهجية ثالثة، وهي اال�ستفادة من املقدمات  َعْن 
افتتانهن  راأت  ملا  هذا  لهن  )قالت  ال�سوكاين:  قال  النتائج،  لتربير 

. بيو�سف؛ اإظهاًرا لعذر نف�سها()31(

املبحث الرابع: حوار الرؤى

املطلب األول: حوار السجن

ال�سابقة،  امل�ساهد  عن  احلواري  امل�سهد  هذا  اأجواء  تختلف 
بني  ال�سجن  عقوبة  يق�سي  ال�سلم-  -عليه  احلكيم  النبي  فيو�سف 
متهمني متنوعي اجلرائم، ولكنهم يقدرونه ويتعاملون معه كعارف 
باهلل، وي�ستفتونه يف روؤياهم، منتهجني منهجية االإطراء عند الطلب، 
حيث قالوا: {اإِنَّا َنَراَك ِمَن امْلُْح�ِسِنَي}، وي�ستفيد هو من تلك االأجواء 
ال  ما  اهلل  من  يعلم  نبي  اأنه  لهم  يوؤكد  اأن  بعد  اهلل،  اإىل  الدعوة  يف 
يعلمون، متخًذا منهجية تقدمي املقدمات امل�سلم بها ل�سمان التاأثري، 

ومن َثمَّ قبول النتائج.
ْجَن َفَتَياِن َقاَل اأََحُدُهَما اإِينِّ اأََرايِن  قال تعاىل: {َوَدَخَل َمَعُه ال�سِّ
اأَْع�ِشُ َخْمًرا َوَقاَل الآََخرُ اإِينِّ اأََرايِن اأَْحِمُل َفْوَق َراأْ�ِسي ُخْبًزا َتاأُْكُل الطَّرْيُ 
ْئَنا ِبَتاأِْويِلِه اإِنَّا َنَراَك ِمَن امُلْح�ِسِنَي  َقاَل َل َياأِْتيُكَما َطَعاٌم  ِمْنُه َنبِّ
ي  ِتَيُكَما َذِلُكَما ِمَّا َعلََّمِني َربِّ ُتْرَزَقاِنِه اإِلَّ َنبَّاأُْتُكَما ِبَتاأِْويِلِه َقْبَل اأَْن َياأْ
  َكاِفرُوَن  ُهْم  ِباْلآَِخَرِة  َوُهْم  ِباهللَِّ  ُيوؤِْمُنوَن  َل  َقْوٍم  ِملََّة  َتَرْكُت  اإِينِّ 
َواتََّبْعُت ِملََّة اآََباِئي اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا اأَْن ُن�ْشَِك 
اأَْكَثَ  َوَلِكنَّ  النَّا�ِس  َوَعَلى  َعَلْيَنا  اهللَِّ  َف�ْسِل  ِمْن  َذِلَك  �َسْيٍء  ِمْن  ِباهللَِّ 
اأَِم  ْجِن اأَاأَْرَباٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخرْيٌ  اِحَبِي ال�سِّ النَّا�ِس َل َي�ْسُكرُوَن  َيا �سَ
اهللَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر  َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه اإِلَّ اأَ�ْسَماًء �َسمَّْيُتُموَها اأَْنُتْم 
ْكُم اإِلَّ هلِلَِّ اأََمَر اأَلَّ َتْعُبُدوا  َواآََباوؤُُكْم َما اأَْنَزَل اهللَُّ ِبَها ِمْن �ُسْلَطاٍن اإِِن احْلُ
اِحَبِي  ُم َوَلِكنَّ اأَْكَثَ النَّا�ِس َل َيْعَلُموَن  َيا �سَ اإِلَّ اإِيَّاُه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّ
َخرُ َفُي�ْسَلُب َفَتاأُْكُل الطَّرْيُ  مَّا اْلآَ ْجِن اأَمَّا اأََحُدُكَما َفَي�ْسِقي َربَُّه َخْمًرا َواأَ ال�سِّ
َي اْلأَْمرُ الَِّذي ِفيِه َت�ْسَتْفِتَياِن  َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ اأَنَُّه َناٍج  ِمْن َراأْ�ِسِه ُق�سِ
ْجِن  ِه َفَلِبَث ِف ال�سِّ َك َفاأَْن�َساُه ال�سَّْيَطاُن ِذْكَر َربِّ ِمْنُهَما اْذُكْريِن ِعْنَد َربِّ

ِب�ْسَع �ِسِنَي}يو�سف: )36 - 42(.
كما جتلت يف هذا احلوار منهجية التف�سيل يف عر�س الق�سايا 
املهمة ق�سايا العقيدة، فقد اأ�سهب يو�سف طويًل يف عر�س ملة اآبائه 
اإىل ن�سف عبادة االأ�سنام واالأوثان،  التدرج  ال�رشك عنهم، ثم  ونفي 
واإثبات بطلنها، ثم عاد ليوؤكد على ق�سية التوحيد واأنها اأمر من اهلل.
�سبق  –وقد  والتقرب  التحنننُّ  منهجية  ا  اأي�سً ظهرت  وقد 
ذكرها- ل�سمان التاأثري يف اأخطر ق�سية بالن�سبة ليو�سف، اأال وهي 
ق�سية التوحيد، فقد انتهجها يو�سف بعد ذلك العر�س املف�سل، حيث 
�ساِحَبِي  )يا  البيان:  روح  يف  جاء  ْجِن}  ال�سِّ اِحَبِي  �سَ {َيا  قال: 
ْجِن: االإ�سافة مبعنى يف، اأي: يا �ساحبّي يف ال�سجن ملا ذكر ما  ال�سِّ
هو عليه من الدين القومي تلطف يف ح�سن اال�ستدالل على ف�ساد ما 
عليه قوم الفتيني من عبادة االأ�سنام، فناداهما با�سم ال�سحبة يف 
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املكان ال�ساّق الذي يخل�س فيه املودة ويتمح�س فيه الن�سيحة()32(، 
} قال:  حيث  املطلقة،  باحلقائق  الت�سليم  منهجية  اأخرًيا  اتخذ  كما 
اأَاأَْرَباٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخرْيٌ اأَِم اهللُ الَواِحُد الَقهَّاُر}، فلن يكون اجلواب عند 

كل من يعقل اإال االإذعان هلل.

املطلب الثاني: حوار رؤيا امللك

امللك،  روؤيا  مو�سوع  عر�س  احلواري  امل�سهد  هذا  يت�سمن 
والتي �سيكون لها بالغ االأثر يف ظهور العديد من احلقائق فيما بعد، 
يو�سف  النبي  حكمة  مقابل  الكهنة  حجة  �سعف  يت�سمن  فامل�سهد 
امل�سهد،  ال�سجن خلل هذا  اأ�سحاب  الناجي من  يذكره  الذي  وعلمه 
كما يت�سمن امل�سهد اإر�سال الر�سول ليو�سف والعودة بتف�سري منطقي 
وحمكم لروؤيا امللك. يقول تعاىل: {َوَقاَل امَلِلُك اإِينِّ اأََرى �َسْبَع َبَقَراٍت 
َياِب�َساٍت  َواأَُخَر  ُخ�ْشٍ  �ُسْنُباَلٍت  َو�َسْبَع  ِعَجاٌف  �َسْبٌع  ُكلُُهنَّ  َياأْ �ِسَماٍن 
َقاُلوا    َتْعُبُوَن  ِللرُّوؤَْيا  ُكْنُتْم  اإِْن  ُروؤَْياَي  ِف  اأَْفُتويِن  امَلاَلأُ  اأَيَُّها  َيا 
الَِّذي  َوَقاَل    َي  ِبَعامِلِ اْلأَْحاَلِم  ِبَتاأِْويِل  َنْحُن  َوَما  ْحاَلٍم  اأَ َغاُث  اأَ�سْ
ُئُكْم ِبَتاأِْويِلِه َفاأَْر�ِسلُوِن  ُيو�ُسُف  ا ِمْنُهَما َوادََّكَر َبْعَد اأُمٍَّة اأََنا اأَُنبِّ َنَ
ُكلُُهنَّ �َسْبٌع ِعَجاٌف َو�َسْبِع  دِّيُق اأَْفِتَنا ِف �َسْبِع َبَقَراٍت �ِسَماٍن َياأْ اأَيَُّها ال�سِّ
ىَل النَّا�ِس َلَعلَُّهْم َيْعَلُموَن  �ُسْنُباَلٍت ُخ�ْشٍ َواأَُخَر َياِب�َساٍت َلَعلِّي اأَْرِجُع اإِ
لَّ  ًبا َفَما َح�َسْدُتْ َفَذُروُه ِف �ُسْنُبِلِه اإِ  َقاَل َتْزَرُعوَن �َسْبَع �ِسِنَي َداأَ
َما  َياأُْكْلَن  َذِلَك �َسْبٌع �ِسَداٌد  َبْعِد  ِمْن  َياأِْتي  ُثمَّ    َتاأُْكلُوَن ِمَّا  َقِلياًل 
ُنوَن  ُثمَّ َياأِْتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه  �سِ َقدَّْمُتْم َلُهنَّ اإِلَّ َقِلياًل ِمَّا حُتْ

ُيَغاُث النَّا�ُس َوِفيِه َيْع�ِشُوَن}يو�سف:)43 - 49(.
يظهر من هذا امل�سهد احلواري منهجية التهرب من االإجابة عند 
العجز، وقد متثل ذلك يف موقف بطانة امللك حينما عجزوا عن تاأويل 
الروؤيا، فلم يعرتفوا بعدم العلم، بل ن�سبوا القول برمته لكونه اأ�سغاث 
َي}،  ْحاَلٍم َوَما َنْحُن ِبَتاأِْويِل الأَْحاَلِم ِبَعامِلِ َغاُث اأَ اأحلم، {َقاُلوا اأَ�سْ
االأحلِم  من  اختلط  امللُك  اأيها  راأَْيَت  الذي  هذا  )اإنَّ  الثعالبي:  قال 
، وقال  ب�َسَبِب النوم، ول�سنا من اأْهِل العلم مبا هو خمتلط ورديء()33(
ال�سعدي: )وهذا جزم منهم مبا ال يعلمون، وتعذر منهم()34(، وتبني 
فيما بعد اأن تلك الروؤيا حتققت كما تنباأ بها يو�سف -عليه ال�سلم-.
النا�س  اإنزال  منهجية  وهي  اأخرى  منهجية  جلًيا  وتظهر  كما 
منازلهم عند التحاور معهم، وقد متثلت يف قول ر�سول امللك ليو�سف 
دِّيُق}، وتت�سمن هذه  ال�سِّ اأَيَُّها  -عليه ال�سلة وال�سلم-: {ُيو�ُسُف 
اأخرى،  منهجية  ال�سابقة  للمنهجية  باالإ�سافة  الوجيزة  العبارة 
حمددات  اأهم  من  فال�سدق  احلوار،  يف  بال�سدق  التحلي  وهي  اأال 
ليو�سف  اإر�ساله  يطلب  اأن  بالناجي  حدا  ما  وهذا  واالقتناع،  الثقة 
ُئُكْم ِبَتاأِْويِلِه  ا ِمْنُهَما َوادََّكَر َبْعَد اأُمٍَّة اأََنا اأَُنبِّ ال�سديق: {َوَقاَل الَِّذي َنَ
َفاأَْر�ِسلُوِن}، الأنه متاأكد من اأن يو�سف عنده اخلرب اليقني يف مو�سوع 
تف�سري االأحلم الذي يطلبه امللك، فيو�سف بالن�سبة للناجي �ساحب 

جتربة �سابقة و�سادقة.

املطلب الثالث: حوار إرهاصات املؤامرة

يتناول هذا امل�سهد احلواري ظهور حقائق عدة، كرباءة يو�سف 
علني  ب�سكل  برباءته  العزيز  امراأة  واعرتاف  الن�سوة،  ل�سان  على 
اإال و�سمعته  ال�سجن  و�رشيح، واإ�رشار يو�سف على عدم اخلروج من 

طاهرة نقية.
الرَّ�ُسوُل  َجاَءُه  َفَلمَّا  ِبِه  اْئُتويِن  امَلِلُك  {َوَقاَل  تعاىل:  قال 
اأَْيِدَيُهنَّ  َقطَّْعَن  الالَِّتي  النِّ�ْسَوِة  َباُل  َما  َفا�ْساأَْلُه  َك  َربِّ اإِىَل  اْرِجْع  َقاَل 

َعْن  ُيو�ُسَف  َراَوْدُتنَّ  اإِْذ  َخْطُبُكنَّ  َما  َقاَل    َعِليٌم  ِبَكْيِدِهنَّ  ي  َربِّ اإِنَّ 
َن  َنْف�ِسِه ُقْلَن َحا�َس هلِلَِّ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن �ُسوٍء َقاَلِت اْمَراأَُة اْلَعِزيِز اْلآَ
َن ال�سَّاِدِقَي  َذِلَك  اأََنا َراَوْدُتُه َعْن َنْف�ِسِه َواإِنَُّه مَلِ قُّ  َح�ْسَح�َس احْلَ
اِئِنَي  َوَما  ِلَيْعَلَم اأَينِّ َلْ اأَُخْنُه ِباْلَغْيِب َواأَنَّ اهللََّ َل َيْهِدي َكْيَد اْلَ
ي َغُفوٌر  ي اإِنَّ َربِّ مَّاَرٌة ِبال�سُّوِء اإِلَّ َما َرِحَم َربِّ اأَُبرُِّئ َنْف�ِسي اإِنَّ النَّْف�َس َلأَ

َرِحيٌم})يو�سف:50 - 53(.
تتجّلى يف هذا احلوار منهجيات عديدة؛ فاأوىل هذا املنهجيات 
منهجية االهتمام باملاآالت ولي�س باللحظة الراهنة، وقد ظهرت يف 
غيابة  من  للخروج  متلهف  فمثله  ال�سلم-،  -عليه  يو�سف  موقف 
ال�سجن وظلمه، لكنه يهتم مبا �ستوؤول اإليه االأمور، فكيف �سيكون له 
�ساأن وهو املطعون يف عر�سه؛ لذا فقد ف�سل البقاء يف ال�سجن ريثما 
الالَِّتي  النِّ�ْسَوِة  َباُل  َما  َفا�ْساأَْلُه  َك  َربِّ اإِىَل  اْرِجْع  تظهر براءته، {َقاَل 
ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم}، قال املراغي: )مل ير�َس اأن  ي  َربِّ اإِنَّ  اأَْيِدَيُهنَّ  َقطَّْعَن 
تكون التهمة بالباطل عالقة به، فطلب اإظهار براءته وعّفته عن اأن 

يزّن بريبة اأو حتوم حول ا�سمه �سائبة ال�سوء()35(.
كما وقد انتهج يو�سف النبي منهجية تليق باالأنبياء اأال وهي 
منهجية ال�سرت على املخطئ، والتي ظهرت وا�سحة جلية يف قوله: {
}، ومل يقل امراأة العزيز  ْلُه َما َباُل النِّ�ْسَوِة الالَِّتي َقطَّْعَن اأَْيِدَيُهنَّْ َفا�ْساأَ
ال �سيما اأنها راأ�س املوؤامرة، قال ال�سمعاين: )ومل ي�رّشح بذكر امراأة 
العزيز اأدًبا واحرتاًما()36(، كما اأنه مل ي�رشح باتهام الن�سوة اللتي 
والت�رشيح  بال�سوء  الن�سوة  اتهام  عن  )عّف  املراغي:  قال  اآذينه، 
بالطعن عليهن حتى يتحقق امللك بنف�سه حينما ي�ساألهن عن ال�سبب 

يف تقطيع االأيدي ويعلم ذلك منهن حني االإجابة()37(.
ا منهجية اجلراأة يف قول احلق وا�سحة جلية  وقد ظهرت اأي�سً
َن ال�سَّاِدِقَي}،  يف قول امراأة العزيز: {اأََنا َراَوْدُتُه َعْن َنْف�ِسِه َواإِنَُّه مَلِ
َنْف�ِسِه} وهو مل يراودين،  َعْن  َراَوْدُتُه  قال حممد ر�سيد ر�سا: ){اأََنا 
اتهمني  فيما   ،{ ال�سَّاِدِقْيَ َن  مَلِ واأعر�س عني: {َواإِنَُّه  ا�ستع�سم  بل 
مثواه  اأكرم  للذي  االأ�سمى  ووفاوؤه  االأعلى  اأدبه  وحمله  قبل،  من  به 
واأح�سن اإليه على ال�سكوت عنه اإىل االآن، ونحن جزيناه بال�سيئة على 

االإح�سان، وقد اأقّر اخل�سم وارتفع النزاع()38(.
ثمَّ ظهرت منهجية الت�سليم واالعرتاف باخلطاأ –كون االإن�سان 
النَّْف�َس  اإِنَّ  َنْف�ِسي  اأَُبرُِّئ  {َوَما  قالت:  وُيخطئ-حني  ي�سيب  ب�رًشا 
ي َغُفوٌر َرِحيٌم})يو�سف:53(،  ي اإِنَّ َربِّ َلأَمَّاَرٌة ِبال�سُّوِء اإِلَّ َما َرِحَم َربِّ
وجاء يف املنتخب: )وما اأدَّعى َع�سمَة نف�سى من الزلل، فاإن النف�س 

متيل بطبعها اإىل ال�سهوات وتزيني ال�سوء وال�رش()39(.

املطلب الرابع: حوار املكافأة

يت�سمن هذا امل�سهد احلواري ح�سول يو�سف -عليه ال�سلم- 
على العديد من املكافاآت؛ نتيجة �سدقه وعفته وخوفه من اهلل وحر�سه 
على طاعته، ومن املكافاآت: ا�ستخل�س امللك ليو�سف، ومتكينه من 
يقول  علقاته.  وات�ساع  و�سيته،  �سمعته  وانت�سار  االأر�س،  خزائن 
َقاَل  َكلََّمُه  َفَلمَّا  ِلَنْف�ِسي  اأَ�ْسَتْخِل�ْسُه  ِبِه  اْئُتويِن  امَلِلُك  تعاىل: {َوَقاَل 
اإِنََّك الَيْوَم َلَدْيَنا َمِكٌي اأَِمٌي  َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْلأَْر�ِس اإِينِّ 
اْلأَْر�ِس َيَتَبوَّاأُ ِمْنَها َحْيُث  َحِفيٌظ َعِليٌم  َوَكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيو�ُسَف ِف 
ْجرُ  يُع اأَْجَر امْلُْح�ِسِنَي  َوَلأَ يُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َن�َساُء َوَل ُن�سِ َي�َساُء ُن�سِ

الآَِخَرِة َخرْيٌ ِللَِّذيَن اآََمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن}يو�سف:)54 - 57(.
لقد ت�سمن هذا امل�سهد احلواري ثلث منهجيات اأ�سيلة، كانت 
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اأوالها منهجية اال�ستفادة من املكافاآت، وقد متثلت يف قول امللك: 
عا�سور:  ابن  قال  ِلَنْف�ِسي}،  اأَ�ْسَتْخِل�ْسُه  ِبِه  اْئُتويِن  امَلِلُك  {َوَقاَل 
ا بي، ال ي�ساركني فيه اأحد. وهذا  ا لنف�سي، اأي: خا�سً )اأجعله خال�سً
كناية عن �سدة ات�ساله به والعمل معه()40(، وقد كان هذا االأمر بعد 

�سماع منطق يو�سف وحواره املوؤثر يف االآخرين.
ا منهجية التقييم قبل التكليف، حيث قال امللك:  ثم ظهرت اأي�سً
اإال بعد  اأَِمٌي}، فلم يكلفه  َمِكٌي  َلَدْيَنا  الَيْوَم  اإِنََّك  َقاَل  َكلََّمُه  {َفَلمَّا 
االأثر  بالغ  لها  كان  والتي  ال�سخ�سية،  باملقابلة  �سخ�سيته  قيَّم  اأن 
يف قرار امللك، فقد كان يو�سف حماوًرا بارًعا، قال ال�سعراوي: )هذا 
اال�ستخل�س قد جاء بعد اأن تكلم امللك مع يو�سف، وبعد اأن ا�ست�سفَّ 
اأنه  خفَّة يو�سف على نف�سه؛ وتيقَّن امللك من بعد احلوار مع يو�سف 
رجل قد حفظ نف�سه من اأعنف الغرائز؛ غريزة اجلن�س، وتيقن من اأن 
يو�سف تقّبل ال�سجن، وعا�س فيه لفرتة طالْت؛ وهو �ساحب ِعْلم، وقد 
ثبت ذلك بتاأويل الرنُّوؤيا؛ وقد فعل ذلك وهو �سجني، ومل يقبل اخلروج 
اإثبات الرباءة، ولكلِّ ذلك حاز  اأو بعد  اإال الإثبات براءته،  من ال�سجن 

على ثقة امللك()41(.
يف  املنا�سب  الرجل  منهجية  فكانت  الثالثة،  املنهجية  اأما 
املكان املنا�سب، وقد ظهرت يف قول يو�سف -عليه ال�سلم-: {َقاَل 
فقد  َعِليٌم})يو�سف:55(،  َحِفيٌظ  اإِينِّ  الأَْر�ِس  َخَزاِئِن  َعَلى  اْجَعْلِني 
عليًما،  حفيًظا  كان  فقد  الطلب،  لذلك  املوؤهلت  ميتلك  يو�سف  كان 
وقد عر�س موؤهلته على امللك، مما اأثر يف امللك، وجعله يتخذ قراًرا 
َحِفيٌظ  اإِينِّ  اأر�سك؛  خزائن  )ولِّني  الزخم�رشي:  قال  له،  وزيًرا  بجعله 
و�سًفا  الت�رشف،  بوجوه  عامل  ت�ستحفظينه،  ما  اأحفظ  اأمني،  َعِليٌم 

لنف�سه باالأمانة والكفاية اللتني هما طلبة امللوك ممن يولونه()42(.

املبحث اخلامس: حوار اإلخوة

املطلب األول: حوار إحضار بنيامني

اأخيه  اإح�سار  اإخوته  من  يو�سف  طلب  امل�سهد  هذا  يت�سمن 
يتعرفوا  مل  الذي  اليوم  فيو�سف  خمتلفة؛  اأجواء  يف  ولكن  بنيامني، 
عليه بعد هو لي�س يو�سف االأم�س، فهو اليوم من اأعزاء م�رش وحكامها 
املتنفذين، يقول تعاىل: {َوَجاَء اإِْخَوُة ُيو�ُسَف َفَدَخلُوا َعَلْيِه َفَعَرَفُهْم 
َلُكْم  ِباأٍَخ  اْئُتويِن  َقاَل  ِبَجَهاِزِهْم  َجهََّزُهْم  َومَلَّا    ُمْنِكرُوَن  َلُه  َوُهْم 
َلْ  َفاإِْن    امْلُْنِزِلَي  َخرْيُ  َواأََنا  اْلَكْيَل  اأُوِف  اأَينِّ  َتَرْوَن  اأََل  اأَِبيُكْم  ِمْن 
َعْنُه  �َسُنَاِوُد  َقاُلوا    َتْقَرُبوِن  َوَل  ِعْنِدي  َلُكْم  َكْيَل  َفاَل  ِبِه  َتاأُْتويِن 
نَّا َلَفاِعلُوَن  َوَقاَل ِلِفْتَياِنِه اْجَعلُوا ِب�َساَعَتُهْم ِف ِرَحاِلِهْم  اأََباُه َواإِ
َيْرِجُعوَن})يو�سف:  َلَعلَُّهْم  اأَْهِلِهْم  اإِىَل  اْنَقَلُبوا  اإَِذا  َيْعِرُفوَنَها  َلَعلَُّهْم 

.)62  - 58
لقد ظهر يف هذا احلوار جمموعة من املنهجيات املوؤثرة يف 
احلوار، فقد ظهرت منهجية االإغراء ل�سمان التاأثري يف احل�سول على 
النتائج املرجوة، وقد متثلت هذه املنهجية يف قول يو�سف -عليه 
فقد  امُلْنِزِلَي}،  َخرْيُ  َواأََنا  الَكْيَل  اأُوِف  اأَينِّ  َتَرْوَن  {اأََل  ال�سلم-: 
اأغراهم باإيفاء الكيل، واأنه من الكرماء الذين يكرمون نزالءهم، ويف 
هذا تقدمي الأن يطلب منهم اإح�سار اأخيه بنيامني، قال الزحيلي: )اأال 
واأزيدكم حمل  تبخي�س،  تريدون دون  الذي  الكيل  لكم  اأمّت  اأين  ترون 
بعري اآخر الأجل اأخيكم هذا، واأنا خري املنزلني، )امل�سيفني لل�سيوف(، 
الرجوع  يف  ترغيبهم  ذلك  من  وق�سده  �سيافتهم،  اأح�سن  قد  وكان 

اإليه()43(.

باملنهجية  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  ثانية  منهجية  تاأتي  ثم 
ال�سابقة، وهي ا�ستخدام التهديد من خلل احلوار ل�سمان التاأثري، وهي 
من باب الرتغيب والرتهيب، اأو كما يقال )�سيا�سة الع�سا واجلزرة(، 
ومن اجلدير بالذكر اأن االإغراء ي�سبق التهديد، وهذا من �سفات احلوار 
ال�سلم-:  املوؤثر، وقد ظهرت هذه املنهجية يف قول يو�سف -عليه 
{َفاإِْن َلْ َتاأُْتويِن ِبِه َفاَل َكْيَل َلُكْم ِعْنِدي َوَل َتْقَرُبوِن}، قال الرازي: 
)واعلم اأنه -عليه ال�سلم- ملا طلب منهم اإح�سار ذلك االأخ جمع بني 
الرتغيب والرتهيب. اأما الرتغيب: فهو قوله: )اأال ترون اأين اأويف الكيل 
واأنا خري املنزلني(، واأما الرتهيب: فهو قوله: )فاإن مل تاأتوين به فل 
كيل لكم عندي وال تقربون(، وذلك الأنهم كانوا يف نهاية احلاجة اإىل 
حت�سيل الطعام، وما كان ميكنهم حت�سيله اإال من عنده، فاإذا منعهم 

من احل�سور عنده كان ذلك نهاية الرتهيب والتخويف()44(.
وقد ظهرت منهجية التحنن والتقرب )والتي �سبق تف�سيلها(، اإذ 
قال: {َوَقاَل ِلِفْتَياِنِه اْجَعلُوا ِب�َساَعَتُهْم ِف ِرَحاِلِهْم َلَعلَُّهْم َيْعِرُفوَنَها 
اإَِذا اْنَقَلُبوا اإِىَل اأَْهِلِهْم َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن})يو�سف:62(، قال ابن كثري: 
)قيل: خ�سي يو�سف -عليه ال�سلم- اأال يكون عندهم ب�ساعة اأخرى 
ا  واإخوته عو�سً اأبيه  ياأخذ من  اأن  بها. وقيل: تذمم  للمرية  يرجعون 

عن الطعام()45(.

املطلب الثاني: حوار األخذ باألسباب
يبدو هنا اأن احلوار يف هذا امل�سهد هو طلب -اأكرث منه حوار 
م�ستمر-  ي�ستجيب له اإخوة يو�سف ويردون عليه بالوعد باملراودة  
–اأي بذل اجلهد يف املحاولة- وهنا ميكن التاأكيد على  واملحاولة 
ومنهجيات  اأ�سا�سات  من  املحاور  طلب  على  الرد  اعتبار  ميكن  اأنه 

احلوار والتوا�سل مع الطرف االآخر.
يتكرر يف هذا امل�سهد احلواري الذي يت�سمن موقف املراوغة 
والطلب الذي يخفي خلفه تخوف يعقوب -عليه ال�سلم- على يو�سف 
الغائب واأخيه بنيامني املطلوب اإر�ساله مل�رش، كما يت�سمن امل�سهد 
التقدمي والتهيئة للطلب ال�سعب على االأب الإقناعه. يقول تعاىل: {
َمَعَنا  َفاأَْر�ِسْل  الَكْيُل  ِمنَّا  ُمِنَع  اأََباَنا  َيا  َقاُلوا  اأَِبيِهْم  اإِىَل  َرَجُعوا  َفَلمَّا 
اأَِمْنُتُكْم  َكَما  اإِلَّ  َعَلْيِه  اآََمُنُكْم  َهْل  َقاَل  اِفُظوَن  حَلَ َلُه  نَّا  َواإِ َنْكَتْل  اأََخاَنا 
َعَلى اأَِخيِه ِمْن َقْبُل َفاهللَُّ َخرْيٌ َحاِفًظا َوُهَو اأَْرَحُم الرَّاِحِمَي  َومَلَّا 
َفَتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا ِب�َساَعَتُهْم ُردَّْت اإَِلْيِهْم َقاُلوا َيا اأََباَنا َما َنْبِغي 
ريُ اأَْهَلَنا َوَنْحَفُظ اأََخاَنا َوَنْزَداُد َكْيَل َبِعرٍي  َهِذِه ِب�َساَعُتَنا ُردَّْت اإَِلْيَنا َوَنِ
ُتوِن َمْوِثًقا ِمَن اهللَِّ  َذِلَك َكْيٌل َي�ِسريٌ  َقاَل َلْن اأُْر�ِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتوؤْ
َلَتاأُْتنَِّني ِبِه اإِلَّ اأَْن ُيَحاَط ِبُكْم َفَلمَّا اآََتْوُه َمْوِثَقُهْم َقاَل اهللَُّ َعَلى َما َنُقوُل 

َوِكيٌل})يو�سف:63 - 66(. 
التربيرات  منهجية  اأن  ال�سابق  احلوار  خلل  من  يتجلى 
املنطقية هي اأ�سا�س للحوار املقنع: {َقاُلوا َيا اأََباَنا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل 
َما  اأََباَنا  َيا  اِفُظوَن}، {َقاُلوا  حَلَ َلُه  َواإِنَّا  َنْكَتْل  اأََخاَنا  َمَعَنا  َفاأَْر�ِسْل 
َوَنْزَداُد  اأََخاَنا  َوَنْحَفُظ  اأَْهَلَنا  ريُ  َوَنِ اإَِلْيَنا  ُردَّْت  ِب�َساَعُتَنا  َهِذِه  َنْبِغي 

َكْيَل َبِعرٍي َذِلَك َكْيٌل َي�ِسريٌ}. 
واإمعاًنا يف االإقناع ي�سيف االإخوة: {َذِلَك َكْيٌل َي�ِسرْيٌ}، ففيه 
منهجية االإغراء، اإغراء للموافقة على الطلب، كما يبدو جلًيا اأن الثقة 
مفقودة والريبة موجودة، وكذلك التوج�س ب�سبب الكذب يف مواقف 
ِمْنُتُكْم  اأَ َكَما  اإِلَّ  َعَلْيِه  اآََمُنُكْم  َهْل  �سابقة -اأجواء نف�سية قلقة: {َقاَل 
َعَلى اأَِخيِه ِمْن َقْبُل}، {َقاَل َلْن اأُْر�ِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتوؤُْتوِن َمْوِثًقا ِمَن 
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اهللَِّ َلَتاأُْتنَِّني ِبِه}، وهنا البد من التاأكيد على اأهمية ال�سدق امل�سفوع  
ي�سمعه  من  يف  موؤثًرا  يكون  حتى  احلوار،  يف  والرباهني   بالدالئل 

ومقنًعا له.

املطلب الثالث: حوار السرقة املزعومة

فيو�سف  للغاية،  الو�سول  اجلهد يف  بذل  امل�سهد  هذا  يت�سمن 
يهدف اإىل االحتفاظ باأخيه من خلل حيلة بنيت على عرف اأهل تلك 
اأن من �رشق ي�ستعبد، وجرى تنفيذ  البلد، حيث يق�سي ذلك العرف 
يو�سف  اإخوة  دفاع  ا  اأي�سً احلوار  ويت�سمن  بدقة،  واإخراجها  احليلة 
اتهامهما بال�رشقة.  واأخيه من خلل  ليو�سف  اأنف�سهم واالإ�ساءة  عن 
اأََنا  اإِينِّ  َقاَل  اأََخاُه  اإَِلْيِه  اآََوى  ُيو�ُسَف  َعَلى  َدَخلُوا  قال تعاىل: {َومَلَّا 
ِبَجَهاِزِهْم  َجهََّزُهْم  َفَلمَّا    َيْعَملُوَن  َكاُنوا  مِبَا  َتْبَتِئ�ْس  َفاَل  اأَُخوَك 
ٌن اأَيَُّتَها اْلِعريُ اإِنَُّكْم َل�َساِرُقوَن  َقاَيَة ِف َرْحِل اأَِخيِه ُثمَّ اأَذََّن ُموؤَذِّ َجَعَل ال�سِّ
امْلَِلِك  َنْفِقُد �ُسَواَع  َقاُلوا    َتْفِقُدوَن َماَذا  َعَلْيِهْم  َواأَْقَبلُوا  َقاُلوا   
َعِلْمُتْم  َلَقْد  َقاُلوا َتاهللَِّ    َزِعيٌم ِبِه  َواأََنا  َبِعرٍي  ِبِه ِحْمُل  َومِلَْن َجاَء 
َما ِجْئَنا ِلُنْف�ِسَد ِف اْلأَْر�ِس َوَما ُكنَّا �َساِرِقَي  َقاُلوا َفَما َجَزاوؤُُه اإِْن 
ُكْنُتْم َكاِذِبَي  َقاُلوا َجَزاوؤُُه َمْن ُوِجَد ِف َرْحِلِه َفُهَو َجَزاوؤُُه َكَذِلَك 
اأَِخيِه ُثمَّ ا�ْسَتْخَرَجَها  َي  َفَبَداأَ ِباأَْوِعَيِتِهْم َقْبَل ِوَعاِء  ِزي الظَّامِلِ َنْ
ِمْن ِوَعاِء اأَِخيِه َكَذِلَك ِكْدَنا ِلُيو�ُسَف َما َكاَن ِلَياأُْخَذ اأََخاُه ِف ِديِن امْلَِلِك 
  اإِلَّ اأَْن َي�َساَء اهللَُّ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َن�َساُء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم
َقاُلوا اإِْن َي�ْشِْق َفَقْد �َشََق اأٌَخ َلُه ِمْن َقْبُل َفاأَ�َشََّها ُيو�ُسُف ِف َنْف�ِسِه 
ُفوَن  َقاُلوا  َوَلْ ُيْبِدَها َلُهْم َقاَل اأَْنُتْم �َشٌّ َمَكاًنا َواهللَُّ اأَْعَلُم مِبَا َت�سِ
َيا اأَيَُّها اْلَعِزيزُ اإِنَّ َلُه اأًَبا �َسْيًخا َكِبريًا َفُخْذ اأََحَدَنا َمَكاَنُه اإِنَّا َنَراَك ِمَن 
امْلُْح�ِسِنَي  َقاَل َمَعاَذ اهلِل اأَْن َناأُْخَذ اإِلَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه اإِنَّا 

اإًِذا َلَظامِلُوَن})يو�سف:69 - 79(. 
يت�سافر  عدة،  منهجيات  احلواري  امل�سهد  هذا  من  يتبني 
بع�سها مع بع�س؛ لتعطي اأعمق االأثر يف املتحاورين؛ حل�سد اأف�سل 

النتائج املرجوة، وتف�سيلها كالآتي: 
امللأ  ♦ تكون على  املحاورة  املوؤثر، حيث  االإعلم  منهجية 

ٌن  ُموؤَذِّ اأَذََّن  ولي�ست مغلقة، وقد ظهرت هذه املنهجية يف قوله: {ُثمَّ 
بال�رشقة على  املنادي  اتهمهم  َل�َساِرُقوَن}، حيث  اإِنَُّكْم  الِعريُ  اأَيَُّتَها 
اأثر  مما  ال�سلم-،  -عليه  يعقوب  النبي  اأبناء  االأ�رشاف  وهم  امللأ، 
)فلما  عطية:  ابن  قال  �ساحتهم،  لتربئة  فعادوا  التاأثري،  اأ�سد  فيهم 
�سمع اإخوة يو�سف هذه املقالة اأقبلوا عليهم و�ساءهم اأن ُيرموا بهذه 

املنقبة()46(.
منهجية الوعد باملكافاأة، اإذ اإن الوعد باملكافاأة يوؤثر يف  ♦

املحاَور، وقد ظهرت هذه املنهجية يف قوله: {َومِلَْن َجاَء ِبِه ِحْمُل 
َبِعرٍي َواأََنا ِبِه َزِعيٌم}.

ظهرت  ♦ وقد  املحاَور،  لطماأنة  ال�سمانات  تقدمي  منهجية 
هذه املنهجية يف قوله: {َواأََنا ِبِه َزِعيٌم}.

منهجية توكيد الكلم عند فقدان االأدلة، وهذا ما انتهجه  ♦
اإخوة يو�سف ليهربوا من تهمة ال�رشقة، حيث قالوا: {َقاُلوا َتاهلِل َلَقْد 
�َساِرِقَي}، فقد �سفعوا  ُكنَّا  َوَما  الأَْر�ِس  ِف  ِلُنْف�ِسَد  ِجْئَنا  َما  َعِلْمُتْم 
اأقوى  من  الق�سم  اإن  حيث  براءتهم،  على  للتاأكيد  بالق�سم  كلمهم 

املوؤكدات اللفظية.
منهجية اال�ستدراج، وقد ظهرت وا�سحة جلية يف ا�ستدراج  ♦

يو�سف الإخوته، حيث جعلهم ينطقون باحلكم الذي من اأجله حبكت 

تلك ال�رشقة املزعومة، م�ستثمًرا علمه باأن ذلك من �سميم �رشيعتهم، 
ملا  �سوًقا  �ساقهم  قد  يكون  وبذلك  اأبيهم،  �رشع  يف  يغريوا  لن  فهم 
وقد  �رشعية،  تبدو  بطريقة  عنده  بنيامني  اأخيه  اأخذ  وهو  له،  خطط 
َقاُلوا    َكاِذِبَي  ُكْنُتْم  اإِْن  َجَزاوؤُُه  َفَما  ظهر ذلك يف قوله: {َقاُلوا 

َي}. ِزي الظَّامِلِ َجَزاوؤُُه َمْن ُوِجَد ِف َرْحِلِه َفُهَو َجَزاوؤُُه َكَذِلَك َنْ
اإنهم وجدوا  ♦ اإذ  الذكر-  –�سالفة  التقرب والتحنن  منهجية 

تاأثريها ناجًعا مع يو�سف -عليه ال�سلم-، فقد ا�ستخدموها كثرًيا، 
وقد ظهرت بقولهم: {َقاُلوا َيا اأَيَُّها الَعِزيزُ اإِنَّ َلُه اأًَبا �َسْيًخا َكِبريًا َفُخْذ 
اأََحَدَنا َمَكاَنُه اإِنَّا َنَراَك ِمَن امُلْح�ِسِنَي})يو�سف:78(،  فكلماتهم تفوح 
حتنًنا وتقرًبا للعزيز، فقد قالوا: )يا اأيها( ا�ستخدام النداء للقريب، ثم 
نداوؤه بالعزيز، ثم تذكريه باأن له اأًبا �سيًخا كبرًيا �سعيًفا، وهذه كلها 

موؤثرات قوية اإذا اأجاد املحاور ا�ستخدامها ح�سد النتائج املرجوة.
الذكر  ♦ �سالف  واحلوار  ال�سابقة  املنهجيات  خلل  ومن 

تتبلور منهجية اأخرى اأكرث عمومية، اأال وهي منهجية التقدمي امللئم 
للو�سول للنتائج املرجوة.

املبحث السادس: حوار النهاية

املطلب األول: حوار العتذار والرتاجع عن اخلطأ

اأبيهم  اإقناع  االإخوة حول كيفية  تناجي  امل�سهد  يت�سمن هذا 
ب�سبب  معهم  يعد  مل  بنيامني  اأخاهم  باأن  ال�سلم-  -عليه  يعقوب 
روايتهم  يف  يعقوب  ت�سكيك  ا  اأي�سً يت�سمن  كما  املزعومة،  ال�رشقة 
اأن  له  يوؤكد  مما  يو�سف،  بغياب  ره  يذكِّ الذي  بنيامني  بخ�سو�س 
اهلل.  باإذن  واأنهم ال�سك عائدان  وبنيامني مرتبطان،  يو�سف  اختفاء 
اأََلْ  َكِبريُُهْم  َقاَل  يًّا  َنِ َخَل�ُسوا  ِمْنُه  ا�ْسَتْيَئ�ُسوا  {َفَلمَّا  تعاىل:  قال 
َفرَّْطُتْم  َقْبُل َما  َوِمْن  َمْوِثًقا ِمَن اهلِل  َعَلْيُكْم  اأََخَذ  َقْد  اأََباُكْم  اأَنَّ  َتْعَلُموا 
ِل  اهللُ  َيْحُكَم  اأَْو  اأَِبي  ِل  َذَن  َياأْ َحتَّى  الأَْر�َس  اأَْبَرَح  َفَلْن  ُيو�ُسَف  ِف 
اْبَنَك  اإِنَّ  اأََباَنا  َيا  َفُقوُلوا  اأَِبيُكْم  اإِىَل  اْرِجُعوا    احَلاِكِمَي َوُهَو َخرْيُ 
�َشََق َوَما �َسِهْدَنا اإِلَّ مِبَا َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا ِلْلَغْيِب َحاِفِظَي  َوا�ْساأَِل 
اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها َواْلِعريَ الَِّتي اأَْقَبْلَنا ِفيَها َواإِنَّا َل�َساِدُقوَن  َقاَل 
اأَْن َياأِْتَيِني ِبِهْم  ْمًرا َف�َسْبٌ َجِميٌل َع�َسى اهللَُّ  اأَ اأَْنُف�ُسُكْم  َبْل �َسوََّلْت َلُكْم 
ِكيُم  َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َيا اأَ�َسَفى َعَلى  َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احْلَ
َتْفَتاأُ  َتاهللَِّ  َقاُلوا    َكِظيٌم  َفُهَو  ْزِن  احْلُ ِمَن  َعْيَناُه  َواْبَي�سَّْت  ُيو�ُسَف 
ا اأَْو َتُكوَن ِمَن الهالكي  َقاَل اإِنََّما  َتْذُكرُ ُيو�ُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَر�سً
اأَ�ْسُكو َبثِّي َوُحْزيِن اإِىَل اهللَِّ َواأَْعَلُم ِمَن اهللَِّ َما َل َتْعَلُموَن  َيا َبِنيَّ 
اْذَهُبوا َفَتَح�سَّ�ُسوا ِمْن ُيو�ُسَف َواأَِخيِه َوَل َتاْْيَئ�ُسوا ِمْن َرْوِح اهللَِّ اإِنَُّه َل 

.)87 ياْْيَئ�ُس ِمْن َرْوِح اهللَِّ اإِلَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفرُوَن})يو�سف:80 - 
املنهجيات  من  اأي�ًسا جمموعة  احلواري  امل�سهد  هذا  ت�سمن 

املوؤثرة، نف�سلها فيما ياأتي:
منهجية تنويع احلوار، فقد يفقد املحاور عن�رش التاأثري اإذا  ♦

ا�ستمر على منط حواري واحد، فها هم اإخوة يو�سف ملا فقدوا االأمل 
اآخر  حوارًيا  م�سلًكا  �سلكوا  ال�سابقة،  والتقرب  التحنن  منهجية  يف 
ينا�سب احلوار فيما بينهم، فقد اأرادوا و�سع املربرات لتفريطهم يف 
بنيامني، والتاأثري على اأبيهم للو�سول الإقناعه ب�ستى الطرق اأنهم مل 
يفرطوا ومل ي�سيعوا بنيامني، وقد ظهرت هذه املنهجية يف قوله: {
يًّا}، قال املراغي: )اإن اأولئك االإخوة  َفَلمَّا ا�ْسَتْيَئ�ُسوا ِمْنُه َخَل�ُسوا َنِ
الع�رشة بعد اأن انتهى كبريهم من ا�ستعطاف العزيز وعدم جدوى ما 
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اإىل بع�س واأدنى راأ�سه  فعل، غادر كل منهم رحله، وان�سم بع�سهم 
من راأ�سه واأرهفوا اآذانهم للنجوى()47(.

منهجية التذكري بااللتزامات املربمة، حيث ا�ستثار اأخوهم  ♦
االأكرب م�ساعرهم؛ بتذكريهم مبا اتفقوا عليه مع اأبيهم وغلَّظوا عليه 
وقد  بعد،  فيما  ت�رشفاتهم  على  االأثر  عميق  له  كان  مما  االأميان، 
ظهرت هذه املنهجية يف قول اأخيهم: {اأََلْ َتْعَلُموا اأَنَّ اأََباُكْم َقْد اأََخَذ 
اأبو  قال  ُيو�ُسَف}،  ِف  َفرَّْطُتْم  َما  َقْبُل  َوِمْن  اهلِل  ِمَن  َمْوِثًقا  َعَلْيُكْم 
عهَد  حتفظوا  ومل  يو�سف،  �ساأن  يف  ق�رشمت  هذا  قبل  )ومن  ال�سعود: 

اأبيكم، وقد قلتم: واإنا له لنا�سحون، واإنا له حلافظون()48(.
متثلت  ♦ وقد  باالأدلة،  م�سفوعة  النف�س  عن  الدفاع  منهجية 

اإخوة يو�سف عن نف�سهم، فقالوا: {اْرِجُعوا  هذه املنهجية يف دفاع 
اإِىَل اأَِبيُكْم َفُقوُلوا َيا اأََباَنا اإِنَّ اْبَنَك �َشََق َوَما �َسِهْدَنا اإِلَّ مِبَا َعِلْمَنا َوَما 
الَِّتي  ِلْلَغْيِب َحاِفِظَي  َوا�ْساأَِل الَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها َوالِعريَ  ُكنَّا 

نَّا َل�َساِدُقوَن}. اأَْقَبْلَنا ِفيَها َواإِ
منهجية التوكيد بالق�سم، ونلم�س اأن اإخوة يو�سف ل�سعف  ♦

َتاهلِل  {َقاُلوا  قوله:  يف  ذلك  ظهر  وقد  بالق�سم،  ي�سفعونها  مواقفهم 
ا اأَْو َتُكوَن ِمَن الَهاِلِكَي}. َتْفَتاأُ َتْذُكرُ ُيو�ُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَر�سً

ذلك  ♦ فيعقوب  الذكر،  �سالفة  والتقرب  التحنن  منهجية 
له  قوة  وال  حول  وال  احلبيبني،  ولديه  فقد  قد  والذي  الكبري،  الرجل 
يف البحث عنهم، بحاجة جلهود اأبنائه املخادعني، لذا ولكي يكون 
خطابه موؤثًرا فيهم انتهج منهجية التحنن والتقرب، والتي متثلت يف 
ِخيِه َوَل َتْيَئ�ُسوا ِمْن  قوله: {َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَح�سَّ�ُسوا ِمْن ُيو�ُسَف َواأَ
َرْوِح اهلِل}، فقد ا�ستخدم النداء للقريب وذكرهم ببنوتهم، اإمعاًنا يف 
التقرب والتحنن، قال ابن عا�سور: )ويف خطابهم بو�سف البنوة منه 

ترقيق لهم وتلطف؛ ليكون اأبعث على االمتثال()49(.

املطلب الثاني: حوار البشرّي

اأبنائه  بعودة  يعقوب  �سعور  احلواري  امل�سهد  هذا  يت�سمن 
وتاأكيده على ذلك بعد و�سول القمي�س وعودة الب�رش، كما يت�سمن 
يقول  والغفران.  ال�سماح  طالبني  باأخطائهم  الأبيهم  االإخوة  اعرتاف 
َلْوَل  ُيو�ُسَف  ِريَح  َلأَِجُد  اإِينِّ  اأَُبوُهْم  َقاَل  الِعريُ  َف�َسَلِت  تعاىل: {َومَلَّا 
اأَْن  َفَلمَّا    اْلَقِدمِي  اَلِلَك  �سَ َلِفي  اإِنََّك  َتاهللَِّ  َقاُلوا    ُدوِن  ُتَفنِّ اأَْن 
اإِينِّ  َلُكْم  اأَُقْل  اأََلْ  َقاَل  ريًا  َب�سِ َفاْرَتدَّ  َوْجِهِه  َعَلى  اأَْلَقاُه  اْلَب�ِسريُ  َجاَء 
ُذُنوَبَنا  َلَنا  ا�ْسَتْغِفْر  اأََباَنا  َيا  َقاُلوا    َتْعَلُموَن  َل  َما  اهللَِّ  ِمَن  اأَْعَلُم 
اْلَغُفوُر  ُهَو  اإِنَُّه  ي  َربِّ َلُكْم  اأَ�ْسَتْغِفرُ  �َسْوَف  َقاَل    َخاِطِئَي  ُكنَّا  اإِنَّا 

الرَِّحيُم})يو�سف:94 - 98(.
ظهر من امل�سهد ال�سابق بع�س املنهجيات املوؤثرة، والتي قد 

ت�سمنتها احلوارات ال�سابقة، وهي كالآتي:
اتهامهم  ♦ يو�سف  اإخوة  كرَّر  فقد  بالق�سم،  التوكيد  منهجية 

الأبيهم بال�سلل، والفتقارهم للأدلة فقد �سفعوا كلمهم بالق�سم، اإذ 
اَلِلَك اْلَقِدمِي}. قالوا: {َقاُلوا َتاهللَِّ اإِنََّك َلِفي �سَ

لذا  ♦ اأبيهم،  بحاجة  االآن  فهم  والتقرب،  التحنن  منهجية 
�ساأن  لتعظيم  ت�ستخدم  -والتي  النداء  بياء  اأباهم  يخاطبون  نراهم 
املخاطب-حتنًنا وتقرًبا، ثم ينادونه بلفظ االأبوة اإمعاًنا يف التحنن 

والتقرب.
منهجية االعرتاف باخلطاأ، حيث ظهرت وا�سحة جلية يف  ♦

قولهم الأبيهم: {َقاُلوا َيا اأََباَنا ا�ْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا اإِنَّا ُكنَّا َخاِطِئَي}، 
الإِخوته،  َغَفر  ملا  ال�سلم-  -عليه  يو�ُسَف  اأنَّ  )روي  الثعالبي:  قال 
هم لبع�س: ما ُيْغِني عنا هذا اإِْن  وحتقَّقوا اأَنَّ اأباهم يغفر لهم، قال بع�سُ
مل يغفر اهللَّ َلَنا، فطلبوا حينئٍذ من يعُقوَب -عليه ال�سلم- اأْن يطلب 

لهم املغفَرَة ِمَن اهللَّ تعاىل، واعرتفوا باخَلَطاإ()50(.
اإن احلوار غري القائم على تقدمي الدليل م�سكوك فيه. {َقاَل  ♦

ُدوِن  َقاُلوا َتاهللَِّ اإِنََّك َلِفي  اأَُبوُهْم اإِينِّ َلأَِجُد ِريَح ُيو�ُسَف َلْوَل اأَْن ُتَفنِّ
اأن االعرتاف بالذنب واخلطاأ  اْلَقِدمِي}. كما يتاأكد من جديد  اَلِلَك  �سَ
ُذُنوَبَنا  َلَنا  ا�ْسَتْغِفْر  اأََباَنا  َيا  {َقاُلوا  وامل�ساحمة:  للغفران  مدعاة 
اْلَغُفوُر  ُهَو  اإِنَُّه  ي  َربِّ َلُكْم  اأَ�ْسَتْغِفرُ  �َسْوَف  َقاَل    َخاِطِئَي  ُكنَّا  اإِنَّا 

الرَِّحيُم}.

النتائج
وفيما ياأتي ن�سع بني يدي القارئ الكرمي ما تو�سلنا اإليه من 
نتائج، حيث متيزت �سورة يو�سف بغزارة احلوارات وتنوعها، مت�سمنة 
حاول  وقد  واالإقناع.  التاأثري  منهجيات  وال�سيما  عدة،  منهجيات 
حوارات  غالبية  حتليل  خلل  من  منها  بع�س  ا�ستنباط  الباحثان 

ال�سورة ذات العلقة. وفيما ياأتي تلخي�س لأهم تلك املنهجيات:
اإن  ♦ ال�سيما  االآخر،  على  التاأثري  ل�سمان  والتقرب  التحنن 

كان اأكرب منه �سًنا اأو اأرفع منه منزلة.
منع التفكري يف البدائل واخليارات، وذلك باقرتاح احللول  ♦

من قبل املحاور، لكي مينع االآخر من اإبداء راأيه.
للإقناع  ♦ كو�سيلة  بها  امل�سلَّم  املنطقية  املقدمات  ترتيب 

للو�سول اإىل النتائج املرجوة.
من  ♦ يزيد  احلوار  اأطراف  قبل  من  وتوقعها  النتائج  حتديد 

قدرة الطرف �ساحب الفكرة على اإقناع االأطراف االأخرى.
قوة الر�سالة تكمن يف و�سوحها وتف�سيلها واإيجازها. ♦
واملادية  ♦ املعنوية  االأدلة  اإيراد  ي�ستلزم  االإقناع  حتقيق 

بطريقة مف�سلة.
اإنزال النا�س منازلهم عند التحاور معهم. ♦
االهتمام باملاآالت ولي�س باللحظة الراهنة. ♦
ال�سرت على املخطئ، ال �سيما اإذا اعرتف بخطئه. ♦
الت�سليم واالعرتاف باخلطاأ، اإن بدا لنا احلق مع االآخر. ♦
التقييم قبل التكليف. ♦
الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب. ♦
التربيرات املنطقية هي اأ�سا�س للحوار املقنع. ♦
االإعلم املوؤثر، حيث تكون املحاورة على امللأ اأكرث تاأثرًيا  ♦

من املحاورة املغلقة.
تنويع احلوار، فقد يفقد املحاور عن�رش التاأثري اإذا ا�ستمر  ♦

على منط حواري واحد.

سبل الستفادة من النتائج يف املواقف احلياتية

ال�رشائح امل�ستفيدة من تلك املنهجيات،  لقد تعددت وتنوعت 
التوا�سل واالت�سال،  فهي تكاد تغطي جميع �رشائح املجتمع حيث 
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حوارات سورة يوسف منهجيات قرآنية في التأثير واإلقناع
د. ناجي رجب العبد سكر
د. ماجد رجب العبد سكر

ومن ثم التاأثري واالإقناع، ونذكر من هذه ال�شائح على �سبيل املثال 
ل احل�ش:
واجلامعات  ♦ الكليات  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  اأول: 

معايَن  حتمل  املنهجيات  تلك  اإن  حيث  املدار�س:  يف  واملعلمني 
وم�سامني تربوية توؤثر يف حتقيق اأهداف العملية الرتبوية القائمة 

اأ�سًل على احلوار واالإقناع.
ثانًيا: الدعاة واخلطباء: فهم يتعاملون مع جمهور متعدد  ♦

يف  التاأثري  من  املنهجيات  هذه  متكنهم  حيث  وامل�ستويات،  الفكر 
املدعوين، ومن ثم االقتناع مبا يدعون اإليه.

ثالًثا: مقدمو اخلدمات االإر�سادية على اختلف م�ساربهم  ♦
اأم�س احلاجة  ال�رشيحة يف  النف�سية واالجتماعية: فهذه  وجماالتهم 
النف�سية  امل�سكلت  اأ�سحاب  على  للتاأثري  املنهجيات  هذه  لتفعيل 

واالجتماعية واإقناعهم.
يف  ♦ ا  اأي�سً النا�س  اأحرى  وهم  وامل�سوؤولون:  القادة  رابًعا: 

ا�ستخدام وتفعيل تلك املنهجيات للتاأثري على اأتباعهم، للو�سول اإىل 
اإقناعهم برباجمهم، حتى اإنَّ ربَّ االأ�رشة قائد يف بيته وبحاجة لتلك 

املنهجيات.
ولال�ستفادة من هذه املنهجيات ف كل ما �سبق وغريه لبد 

من تفعيلها على عدة اأ�س�س:
تلك  ♦ من  امل�ستنبطة  مبنهجيات  املحاور  اقتناع  اأول: 

احلوارات القراآنية الراقية.
مع  ♦ واإتقان  مبهارة  الواقع  اأر�س  على  تنفيذها  ثانًيا: 

مراعاة بع�س االأمور، اإن لزم االأمر.
كتغذية  ♦ عليها  املرتتبة  االإيجابية  االآثار  متابعة  ثالًثا: 

اال�ستمرار  ثم  ومن  احلقيقة،  بالفائدة  منتهجيها  ي�سعر  مما  راجعة، 
يف انتهاجها.

التوصيات
بحثية . 1 �سل�سلة  عمل  يف  ال�رشوع  واملفيد  املمكن  من 

القراآن، تبحث  للمتخ�س�سني يف جماالت االت�سال والتف�سري وعلوم 
يف منهجيات التاأثري واالإقناع يف كل �سور القراآن الكرمي.

خمتلفة . 2 بطريقة  العظيم  القراآن  بقراءة  ين�سح   .2
على قاعدة الفهم العميق الآياته و�سوره، بحيث تكون الفائدة عملية 

تطبيقية يف املمار�سات اليومية.
ا�ستنباطها ب�سكل . 3 التي مت  ا�ستخدام املنهجيات   .3

اأف�سل  واإقناع  تاأثري  يف  منها  للإفادة  االآخر؛  حماورة  يف  عملي 
واأ�رشع.
حول . 4 مثيلة  درا�سات  باإجراء  الدرا�سة  تو�سى   .4

مثل:  العظيم،  القراآن  �سور  ت�سمنها  اأن  ميكن  حياتية،  منهجيات 
منهجيات التوا�سل االأ�رشي، وكذلك منهجيات التوا�سل الرتبوي يف 

املوؤ�س�سات التعليمية.

اخلامتة
على  ون�سكره  نحمده  ال�ساحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 
توفيقه يف البدء واخلتام، ون�سلي ون�سلم على خري االأنام نبينا حممد 

وعلى اآله و�سحبه الكرام.
فاحلمد هلل الذي اأعاننا على اإمتام هذا البحث، ون�ساأله اأن يكتب 
له الَقُبول يف الدنيا واالآخرة، واأن يجعله من االأعمال امُلبلِّغة اإىل دار 

ال�سلم، واملوجبة للفوز بُح�سن اخلتام.
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