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 قصة سيدان يوسف عليه السالم بني األدبني العريب واملاليوي: دراسة مقارنة
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Kolej Matrikulasi Pahang KMPh1 

International Islamic University Malaysia IIUM2 

 

 املقدمة

العديد من املخطوطات املاليوية لقصة النيب يوسف يف شبه ابإلضافة إىل املخطوطات العربية، يُظهر اكتشاف 
جزيرة ماليزاي أن هذه القصة هتم الكثريين، من بينها ثالث خمطوطات من اجملموعة الكاملة ملكتبة ماليزاي الوطنية، 

(، ابإلضافة إىل املخطوطات، تُروى 0444. )علي أمحد MS 332و  MKM 7430و  MKM 0735وهي 
اليت نشرها جممع اللغة والكتاب املاليزي، ‘ سورة األنبياء’ابلتفصيل يف كتب قصص األنبياء مثل قصة النيب يوسف 

املكتوبة ابجلاوي الصادرة عن دار املعارف بينانج، وال تزال كتابة قصة النيب يوسف ودراستها ‘ قصص األنبياء’و
 (.4105سف، ألهنا أكمل قصة رواها القرآن لتتعلمها البشرية مجعاء )أمحد شكري يو 

أجريت هذه الدراسة املقارنة لكشف أوجه االتفاق واالختالف بني املخطوطتني العربية واملاليوية ومها 
يف ‘ حكاية نيب يوسف’كتب حممد الابي ‘. زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’و ‘ حكاية نيب يوسف’

ربيطانية وترمجها إىل اخلط اجلاوي بواسطة أرشاد ، وال تزال هذه املخطوطة اجلاوية خمزنة يف املكتبة ال0314عام 
سراج الدين أيب حفص ‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’(، بينما كتب 4103خمتار )أرشاد خمتار، 

عمر بن إبراهيم بن عمر األنصاري األوسي، هذه املخطوطة هي أكمل سرد لقصة النيب يوسف منذ بداية حلمه 
دبية اليت ستتم مقارنتها من خالل هاتني املخطوطتني هي الشخصية، واحلبكة، والبيئة حىت حتقق، واجلوانب األ

 املكانية، واألسلوب واللغة.

 مناهج البحث العلمي

‘ حكاية نيب يوسف’واملاليوية ‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’ستكون كل من املخطوطة العربية 
ة لألدب، وجوانب املقارنة هي أوجه االتفاق واالختالف يف الشخصيات، املصدرين الرئيسني هلذه الدراسة املقارن

واحلبكة، والبيئة املكانية، واألسلوب واللغة، ستستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي من خالل دراسة املخطوطتني 
ىل ذلك، املختارتني، وكتب التفسري للعلماء القدامى واملعاصرين، والكتب والبحوث ذات الصلة، ابإلضافة إ
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سوف تستخدم الباحثة املنهج التحليلي يف مناقشة وحتليل اآلراء املتعلقة هبذا املوضوع. كما مت استخدام منهج 
 املقارنة ألن هذه الدراسة تضمنت مقارنة بني األدبني العربية واملاليوية.

 

 الشخصيات

لرئيسية يف كلتا املخطوطتني ( الشخصيات اKamus Dewan, 2015الشخصيات هي ممثل يف عمل أديب أو فين )
هي النيب يوسف، ويهوذا أو يهودا وهو األخ األكرب لسيدان يوسف، والتاجر مالك، وزليخا وزوجها امللقب 

 (.04:71ابلعزيز )القرآن: 

(، واجه اختباًرا تلو اآلخر منذ الطفولة 44: 04توصف شخصية النيب يوسف ابلصرب والتسامح )القرآن: 
هدوء، بعد حلمه برؤية أحد عشر جنًما، كان إخوته يغارون منه، واتفقوا على رميه يف بئر حىت البلوغ بصرب و 

 (.3: 04إلبعاده عن والدهم الذي اعتقدوا أنه حيبه أكثر منهم )القرآن: 

بيع يوسف الحًقا عبد لزوج زليخا يف مصر، مث أغوته زليخا، وكان أكثر استعداًدا للسجن من تلبية رغبات 
(. وكانت براعته يف تفسري األحالم وسيلة إلفراجه من 75: 04يف السجن رغم براءته )القرآن:  زليخا، فزُجّ 

( وكان صبورًا 011: 04السجن، وقدر هللا له الصعود إىل العرش يف النهاية، ومجع مشل األسرة يف مصر )القرآن: 
ا رأى وجهه يف املرآة؛ ألن وصفه أبنه شخص متعجرف عندم‘ حكاية نيب يوسف’يف كل االبتالءات. إال أن 

وجهه كان وسيًما جًدا مث قال يف قلبه: "ال أحد يستطيع دفع مثين إذا بعت." بسبب هذه اخلاطرة، ألقى به إخوته 
 .(4103يف بئر واضطر إىل اخلضوع لالبتالءات يف حياته )أرشاد خمتار، 

حكاية نيب ’لرغم من أنه ورد يف يهوذا هو شخصية األخ األكرب للنيب يوسف يف كال املخطوطتني، على ا
أن األخ األكرب للنيب يوسف كان امسه يشهود أو تشهود يف بداية القصة، ولكن يف هناية القصة، وضع ‘ يوسف

إلبعاد يوسف عن والدهم بدافع  -ابستثناء بنيامني-املؤلف اسم يهوذا لشقيق يوسف األكرب الذي آتمر وإخوته 
ثر منهم، وبعد أن أخذوا إذن يعقوب الصطحاب يوسف للعب معهم، قاموا الغرية، ألن والدهم حيب يوسف أك

بضرب يوسف حىت كاد أن ميوت، مث أشفق يهوذا على يوسف ودافع عنه، واقرتح أخريًا إلقاء يوسف يف البئر، 
 قدم هذا االقرتاح حىت ال يقتلوا يوسف أبيديهم بل تركوه ميوت من اجلوع والعطش. ظهر دور يهوذا مرة أخرى

عندما اقرتح على إخوته حترير بنيامني ابلقوة ألهنم مل ينجحوا يف إقناع ملك مصر إبطالق سراحه بعد اهتامه 
ابلسرقة يف مصر، كانوا يستخدمون قوهتم اخلاصة ملقاتلة امللك واملصريني من أجل حترير بنيامني، كال املخطوطتان 

قوهتم فذكر ‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’ يذكر أهنم إذا صرخوا فإن شعرهم سيقف مثل اإلبر، فّصل
أن صرخاهتم تسبب يف موت الذين يسمعوهنا وجتهض النساء، ومع ذلك، أحبطت حماولتهم من قبل ابن امللك 
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املسمى إفراتيم، توضح املخطوطتان مرة أخرى دور يهوذا عندما رفض العودة إىل كنعان خجاًل من والده دون 
( ، حتكي املخطوطة العربية الدور األخري ليهوذا وهو إعادة قميص 31: 04م )القرآن: إحضار بنيامني معه

يوسف من مصر إىل كنعان دلياًل ليعقوب على أن يوسف ال يزال على قيد احلياة، وأن عينه اليت أعميت لفرتة 
قام سيدان يوسف  طويلة بسبب احلزن على فقدانه ستشفى. وأما املخطوطة املاليوية فال يلعب هذا الدور بل

 إبرسال أمني صندوقه املسمى بـ كابريي إبعادة القميص.

‘ حكاية نيب يوسف’وأما مالك فكان اتجرًا يسافر كثريًا من كنعان إىل مصر من أجل جتارته، اسم مالك يف 
امل مالك بن زعر اخلزاعي، االسم الك‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’هو مالك بن دعوار وامسه يف 

خمتلف قلياًل لكن األدوار هي نفسها، أخذ مالك يوسف معه إىل مصر وابعه لزوج زليخا بثمن ابهظ، لكنه ندم 
حكاية  نيب ’بعد ذلك وأراد سحب اتفاقية البيع والشراء اليت مت توقيعها، رفض زوج زليخا طلب مالك، فّصل 

قط من السماء وتدخل كمه اليمىن وخترج عن شخصية مالك عندما يذكر أنه رأى يف منامه جوهرة تس‘ يوسف
ر الرؤاي أبنه سيحظى بصيب جيعله ثراًي وحيصل على ولد حليم، هذا احللم مل يرد ذكره يف  من كمه اليسرى، ُفسِّّ

 ، كما مل يرد ذكر شخصية مالك يف القرآن.‘زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’

على أهنا ابنة امللك تيماس، كانت حتلم برؤية رجل يّدعي  ‘حكاية نيب يوسف’وأما زليخا، فتم تقدميها يف 
أنه زوجها، دفعها احللم إىل القرب من اجلنون، مث أخرب الرجل أنه ملك مصر وأن امسه يوسف، فقدم امللك تيماس 
على الفور لطلب يد ملك مصر. ومع ذلك، يف يوم زفاف زليخا على ملك مصر، فوجئت عندما تبني هلا أن 

لذي أمامه ليس بيوسف، فحزنت وأرادت االنتحار لو مل تنهها ندميتها. مل يرد ذكر هذه احلادثة يف ملك مصر ا
كال املخطوطتني ترواين فرحة زليخا عندما اشرتى زوجها يوسف من ‘. زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’

 مجاله وأغوته، وألن يوسف رفض مالك التاجر، لقد اعتنت جيًدا بيوسف حىت أنه عندما صار شااًب، اجنذبت إىل
االمتثال لرغباهتا، ُسجن يف النهاية، لكن يف هناية القصة، تزوجا وأجنبت طفلني. ورد ذكر شخصية زليخا يف سورة 

( وسجن يوسف يف اآلية 70: 04(، واالحتفال الذي أقامته )القرآن: 47: 04يوسف دون ذكر امسها )القرآن:
 (.57-50: 04خصيتها إبقرارها ابلذنب )القرآن: (. تنتهي ش74-70: 04)القرآن: 

ويصور زوج زليخا يف املخطوطتني على أنه الشخص الذي اشرتى يوسف من مالك التاجر بسعر مرتفع 
للغاية، وهو الذي اتفق مع زليخا على سجن يوسف، لكن الفارق امللحوظ بني املخطوطتني هو أن زوج زليخا يف 

هو رئيس وزراء مصر الذي يُلقب منصبه ابلعزيز وامسه قطافر، وليس ‘ السالم زهر الكمام يف قصة يوسف عليه’
(، 0443يلقب ابمللك )اخلالدي، ‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’هو ملك مصر ألن ملك مصر يف 

يف وكان امسه الراين بن الوليد، وألن يوسف جنح يف تفسري حلمه؛ أطلق سراحه من السجن، بينما زوج زليخا 
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لعب دورين ‘ حكاية نيب يوسف’هو ملك مصر وامسه عزيز، وهذا يعين أن امللك عزيز يف ‘ حكاية نيب يوسف’
مها رئيس وزراء مصر ابإلضافة إىل دور ملك مصر الذي اشرتى يوسف وتسبب يف سجنه، مث كان أيًضا صاحب 

الباحثة أن شخصية امللك ورئيس احللم الذي فسره يوسف وبسببه أطلق سراحه يف النهاية من السجن. تالحظ 
، ألن ملك مصر يلقب ‘زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’الوزراء اليت توافق القرآن هي اليت ورد ذكرها يف 

(، فقط أمساء الشخصيات مل حيددها القرآن ألن 0443ابمللك، بينما كان يُلقب رئيس وزرائها ابلعزيز )اخلالدي، 
 ة القرآنية.االسم مل يكن هدف الرواي

 احلبكة

( ، تقدم احلبكة ما Kamus Dewan, 2015احلبكة هي القصة يف الرواايت واألفالم والدراما وما إىل ذلك )
حدث وملاذا حدث، كال املخطوطتان تعرضان قصة النيب يوسف حسب التسلسل الزمين لألحداث كما رواها 

ع االبتالءات اليت مر هبا مت ذكرها واحًدا تلو اآلخر يف القرآن، صراع اإلخوة الذي بدأ من رؤاي سيدان يوسف ومجي
‘ حكاية نيب يوسف’املخطوطتني دون إمهال أحدها، ال يوجد سوى عدد قليل من اإلضافات لألحداث يف 

 ، والعكس صحيح.‘زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’ليست يف 

تصور فقط حلم يوسف ‘ ة نيب يوسفحكاي’مثال على ذلك أحالم يوسف اليت جعلت إخوته حيسدونه، 
برؤية أحد عشر جنًما وقمرًا ومشًسا، وبسبب هذا احللم حسده إخوته، وقد فسر يعقوب احللم أين يوسف سيكون 
مسيطرًا على إخوته مجيًعا، وقد مسعت والدة يهوذا هذا التفسري مث نقلته ألطفاهلا مما جعلهم مجيًعا حيسدون 

 ، فهناك ثالثة أحالم منفصلة هي سبب احلسد.‘قصة يوسف عليه السالم زهر الكمام يف’يوسف، أما يف 

إرهاق مالك بن دعوار يف حماولته بيع يوسف، وأخريًا تيّقن أن الشخص األكثر ‘ حكاية نيب يوسف’يصف 
استحقاقًا وقدرة على شراء يوسف هو ملك مصر فقط، أي امللك عزيز، يف البداية، طلب مالك من كل من أراد 

ى وسامة يوسف أن يدفع دينارًا واحًدا، كان رفع السعر يوًما بعد يوم، لكن مل يكن أحد على استعداد أن ير 
لشراء يوسف ألنه كان وسيًما جًدا مثل املالك، أخريًا قرر مالك بيع يوسف مللك مصر، مل يرد ذكر هذه احللقة 

 ‘.زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’يف 

مل يرد  -ومعه يوسف–يخا ليوسف الذي حدث عندما كان زوجها يصطاد يف الغابة وابملثل، فإن إغراء زل
، يقال إن زليخا انتهزت الفرصة إلغواء يوسف عندما ‘زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’ذكره أيًضا يف 

اج من عاد يوسف إىل القصر ليأخذ قوس امللك الذي نسيه، استغلت زليخا هذه الفرصة لتحقيق حلمها ابلزو 
 يوسف قبل أن تتزوج امللك عزيز.
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أن ‘ حكاية نيب يوسف’ميكن أيًضا مالحظة االختالف يف حادثة سجن يوسف بني املخطوطتني، ففي 
يوسف جنح يف اهلروب من إغراء زليخا وسارع إىل الغابة ليسلم قوس امللك. ويف ذلك املساء عندما عاد زوجها 

، دافع يوسف االهتام عن نفسه، واستشهد طفاًل، فدافع عنه الطفل. من الصيد، اهتمت يوسف مبحاولة إغرائها
عرف أهل مصر هبذه احلادثة املخجلة فقامت زليخا ببناء بيت بين من مرآة، ودعت صديقاهتا من زوجات الوزراء 

ال للحضور، وأعدت هلم سكيًنا وليمواًن. أصابت أصابعهن ابجلروح دون قصد أثناء تقطيع الليمون حني رأين مج
 يوسف يف بيت املرآة. بلغت القضية امللك فقرر سجن يوسف.

تروي فشل زليخا يف إغواء يوسف ألهنا ‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’على عكس ذلك فإن 
صادفت زوجها عزيز قطافري عند الباب أثناء مطاردة يوسف، عندما أصبحت هذه القصة حديث النساء 

رج وأقامت حفاًل أدى إىل نزيف أصابع النساء املصرية، بسبب فشلها املستمر يف املصرية، أصيبت زليخا ابحل
حماولتها إغواء يوسف، اقرتحت زليخا أخريًا على زوجها سجن يوسف، اقرتح عزيز قطافري أن تقابل زليخا مبلك 

ن الصعب لطلب اإلذن حببس يوسف يف سجن احلكومة، كان هذا االقرتاح جيعل م -الراين بن الوليد –مصر 
 على زليخا إطالق سراح يوسف تعسفًيا يف املستقبل القريب.

تُروى ذروة قصة حبس يوسف يف السجن بعد ثبوت براءته يف املخطوطتني، وكذلك قصة اثنني من صاحبيه 
السجينني اللذين قّصا على يوسف أحالمهما لتفسريها، أطلق سراح أحدهم وعمل ساقًيا للملك، وحكم على 

 (.0443م )الطربي، آخر ابإلعدا

األحداث اليت أدت إىل إطالق سراح يوسف من السجن وتعيينه يف هناية املطاف أقوى رجل يف مصر هلا 
أيًضا العديد من أوجه االتفاق واالختالف، تروي كال املخطوطتان جناح يوسف يف تفسري حلم امللك، مما أدى يف 

وطلب من مجيع ‘ حكاية نيب يوسف’سي امللك حلمه يف النهاية إىل موافقة امللك على إطالق سراحه. فقد ن
اسم يوسف ابعتباره الشخص  -كان صاحب يوسف يف  السجن–الوزراء أن خيربوه حبلمه، فعرض عليه ساقيه 

األكثر أتهياًل لتنفيذ طلب امللك. فأرسله امللك ليطلق سراحه أبمر من امللك، واشرتط يوسف أنه جيب إطالق 
يًضا، ومنع أي شخص من نشر خرب إطالق سراحه من السجن. بعد استيفاء الشروط، مت سراح مجيع السجناء أ

خروج يوسف من السجن بعظمة واحرتام، عندما قابل امللك؛ طلب امللك منه أن يروي له حلمه الذي نسيه مع 
 تفسريه، كان امللك مسرورًا جًدا ابلتفسري الذي ذكره؛ فعني يوسف على الفور ملًكا.

متاًما إذ يظهر فشل الوزراء يف تفسري حلم امللك، مث قيام ‘ ر الكمام يف قصة يوسف عليه السالمزه’خيتلف 
ساقي امللك ابلذهاب إىل يوسف يف السجن لطلب تفسري احللم، اقرتح يوسف حاًل للمشكلة املوصوفة يف احللم، 

رتط على امللك التحقيق يف وقدم االقرتاح إىل امللك، ووافق امللك على إطالق سراح يوسف، لكن يوسف اش
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حالة النساء اللوايت أصيبت إبصبعهن قبل بضع سنوات، وكان التحقيق قد برأ يوسف، وُعني يوسف ليحل حمله 
ملًكا ملدة أربعة عشر عاًما، يف غضون ذلك مت عزل زوج زليخا عزيز قطافري، كما مت تسليم مجيع سلطاته إىل 

 يوسف.

قعة، وبينما توىل يوسف منصب حكم مصر، كان هناك موسم بعد ذلك أصبح حلم يوسف حقيقة وا
خصب ملدة سبع سنوات، أعقبه جفاف ضرب أيًضا البلدان اجملاورة، مبا يف ذلك كنعان، تسبب هذا يف سفر 
إخوة يوسف إىل مصر للحصول على اإلمدادات الغذائية ألن مصر فقط هي اليت تدخر الغذاء، كانت مصر 

 (.0440حكم النيب يوسف )الشعراوي،  مستعدة للجفاف طوال فرتة

كال املخطوطتان ترواين رحلة إخوة يوسف الثالثة إىل مصر إلطالق سراح بنيامني الذي مت القبض عليه   
بتهمة السرقة، وأخريًا عّرف يوسف نفسه إلخوته وندموا على ما فعلوا وطلبوا منه العفو. ولكن الفرق بني 

ذكر أهنم وافقوا أخريًا على دعوة أبيهم يعقوب إىل مصر فأرسل يوسف ت‘ حكاية نيب يوسف’املخطوطتني أن 
زهر الكمام يف قصة ’ملرافقة يعقوب وبقية عائلته يف رحلته إىل مصر، بينما تذكر   -امسه كابريي-أمني صندوقه 

إىل  أن يوسف أرسل القميص إىل أبيه بواسطة أخيه األكرب يهوذا، مث رجع مجيع إخوته ‘ يوسف عليه السالم
كنعان وهاجروا إىل مصر مع يعقوب، لذلك حتققت رؤاي يوسف عندما سجد له كل من إخوته الذين مثلوا 

 الكواكب األحد عشر .

 البيئة املكانية

البيئة املكانية تعمل يف إعداد توفري جو لألحداث واألشخاص املوجودين يف القصة، املخطوطتان هلما أوجه اتفاق  
الدولة الشرق األوسط يف قصة النيب يوسف، وهي خلفية املكان الفعلي الذي تدور فيه كثرية عند اختيار خلفية 

هذه القصة، حيث عاش يعقوب وعائلته يف كنعان بفلسطني، وهي قرية كان معظم الناس يرعون فيها املاشية، مبا 
مصر، بعد وصوله إىل يف ذلك عائلة يعقوب، وكان البئر الذي ألقي فيها يوسف موجود على طريق املسافرين إىل 

مصر وبيعه لزوج زليخا، تلقى يوسف معاملة حسنة من الزوجني يف قصرمها، على الرغم من أن يوسف كان عبًدا 
عربانًيا، إال أن املعاملة اليت تلقاها كانت خمتلفة عن تلك اليت تلقاها العبيد اآلخرون، مث انتقل يوسف إىل السجن 

‘ حكاية نيب يوسف’ي. وهناك اختالف بسيط بني املخطوطتني عندما حتتوي لعدة سنوات مث اعتلى العرش امللك
على تفاصيل عن قصة ملك القدس، وهي والية تقع بني كنعان ومصر وكانت قافلة مالك بن دعور مير هبذه 

 الوالية يف طريقها إىل مصر حتمل بضاعتها ألجل التجارة، حاول ملك القدس خطف يوسف لكنه فشل.
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تصور بيئة دولة الشرق األوسط، إال أهنا حتاول تقريب قصة يوسف ‘ حكاية نيب يوسف’ن أن وعلى الرغم م
من قلوب السكان احملليني يف األرخبيل املاليوي، حيث يذكر املؤلف الطعام الذي يقدمه يوسف إلخوته أايم 

زهر الكمام يف قصة ’ القحط هو األرز، يف حني أن الغذاء األساسي ألهل الشرق األوسط هو القمح كما ورد يف
لتقريب قصة يوسف ‘ حكاية نيب يوسف’رمبا حيدث هذا التبديل من القمح إىل األرز يف ‘. يوسف عليه السالم

وهو منر ‘ حكاية نيب يوسف’من السكان احملليني. وينطبق الشيء نفسه على احليوان الذي يـُتَّهم أبكل يوسف يف 
شرير يلتهم البشر، خبالف الذئب الذي يعيش بعيًدا عن الناس وأيكل ألنه يشتهر يف األرخبيل املاليوي حبيوان 

 ‘زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم.’البهائم ويفتك ابلناس أحيااًن كما هو مذكور يف 
 

 األسلوب واللغة

لغة اتفقت املخطوطتان يف اقتباسهما آايت قرآنية خالل حديثهما عن قصته عليه السالم لالستشهاد، اختلفت ال
، جيلب النمط الكالسيكي للغة -وفًقا لعنوان املخطوطة-‘ حكاية نيب يوسف’واألسلوب بني األدبني يف أن 

تستخدم هذه الكلمات أيًضا يف انتقاالت املشهد، على سبيل املثال،  Arkian, syahdan, alkisahاملاليزية مثل 
إىل قصة مالك بن دعوار ببدء فصل جديد بعد أن روى الكاتب حزن يعقوب على فقدان يوسف، يلجأ الكاتب 

تعالوا إىل قصة مالك بن دعوار، بصرف النظر عن ذلك، فإن هناك أتثريًا للهجات احمللية مثل  alkisahبقوله: 
tahuk  اليت تعين رمي، وdepa  اليت تعين هم وbini  اليت غالًبا ما تستخدم يف مشال شبه اجلزيرة ماليزاي مبعىن

)فضيحة(،  fadihat)قنديل(،  kandil)خنجر(،  khanjarبعض الكلمات العربية مثل  زوجة، هناك أيًضا
masyghul  :مشغول(، بل توجد حوارات عربية مثل حديث يوسف ألمه(“Ya ummaha Ya Rahil.” اي أمها اي"

 Hai anakku dan buah hatiku dan tangkai hatiku! Ya Habibi wa qurratu“ راحيل"، وإجابة والدته: 

‘aini.” ،(.4103"ايحبييب وقرة عيين" )حممد الابي 

فقد قدم مؤلفه قصة سيدان يوسف ابللغة العربية الفصحى، ‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’وأما 
وأبسلوب ميسر، ليس فيه ألفاظ صعبة للمبالغة يف التعبري، إال أنه استعمل لفظًا فارسًيا وحيًدا وهو القهرمان أي 

، استعمله املؤلف لشيوع اللفظ، وامتاز هذا الكتاب أيًضا برتتيب القصة على جمالس لتكون ملن طالعها  الوزير
كاألنيس اجملالس، بدأ املؤلف كل جملس خبطبة كاملة شاملة آلي القرآن وتفسريها واألحاديث واألشعار، 

 واحلكاايت، واألخبار.
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  أتثري القرآن يف األدبني العريب واملاليوي

ظ هذا التأثري أواًل يف اتفاق أحداث القصة الرئيسة يف األدبني أبحداث قصة سيدان يوسف يف القرآن من يالح
بداية انفصاله عن أبويه ومجيع ابتالءاته وشغف زليخا له وسجنه وتوليته قيادة مصر حىت جيمع هللا بينه وبني 

بعض تلك األحداث، وعلى سبيل املثال : قام بتفصيل ‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’أسرته. ولكن 
اإلجراءات اليت قامت هبا زليخا يف حبس يوسف يف السجن حيث أتت امللك الراين لتستأذنه يف حبسه فأذن 
هلا، مث أمرت احلدادين ليصنعوا قيًدا حمكًما "فقيدوه ومحلوه على األكتاف وانطلقوا به إىل السجن." )زهر الكمام 

 شوق زليخا له وبكائها وانتحاهبا من الليل حىت الصباح وجًدا عليه. ( كما فّصل يف 4117: 

‘ حكاية نيب يوسف’واثنًيا، استشهاد كل من األدبني ابآلايت القرآنية خالل سردمها للقصة. قد استشهد 
هبا أبكمل سورة ‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’ابآلايت القرآنية ست مرات، يف حني استشهد 

نَ ۚ  ﴿ بُر، و﴿ َوَهمَّ ﴾قريًبا، بل فسر عدًدا من الكلمات مثل كلمات آتية: يوسف ت (، 42: 04)القرآن:  ﴾ هَٰ
﴿ إِّيّنِّ َحفِّيٌظ وفّصل يف الكالم عن تزكية النفس عندما مدح سيدان يوسف نفسه بني يدي امللك يف قوله : 

 األدب من هبا واستداللً  القرآنية تابآلاي استشهاًدا أكثر العريب فاألدب(. 55: 04: القرآن) ﴾55ۚ  َعلِّيم
 .القصة هذه سرد يف املاليوي

املاليوي ابخلط اجلاوي، ‘ حكاية نيب يوسف’استخدام اخلط، حيث يكتب يف  واثلثًا ، أتثر القرآن واضح
وهو خط مأخوذ من كتاابت العرب الذين وصلوا إىل األرخبيل املاليو مع ظهور اإلسالم، وهو نفس اخلط يف  

لقرآن. يف األصل كان للخط اجلاوي دور مهم يف نشر املعرفة وخاصة املعرفة الدينية، وقد مت اعتماده على كتابة ا
 (. 4100نطاق واسع وسيلة لالتصال من قبل املاليويني، سواء بني أفراد اجملتمع أو الغرابء )شاكيال أمحد، 

زهر ’رين وآرائهم. وعلى سبيل املثال، أورد كما أن كال األدبني يتأثران ابلقرآن يف مراجعتهما ألقوال املفس
كثريًا من كالم ابن عباس وجماهد يف شرحه آلايت القرآن. كما استخلصت ‘ الكمام يف قصة يوسف عليه السالم

الكثري من املعلومات املتوفرة يف تفسري ابن كثري، وتفسري الطربي املشهورين يف األرخبيل ‘ حكاية نيب يوسف’
إىل كتب ‘ حكاية نيب يوسف’و‘ زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم’كل من مؤلف   املاليوي. فمراجعة

التفسري وعلمائه تدل على أتثرمها ابلقرآن وعلومه يف عملية كتابة قصة سيدان يوسف عليه السالم. فأصبح القرآن 
ا لقصص القرآن وخاصة قصة املنبع األساسي هلذه القصة وكالم العلماء وأقواهلم املرجع املهم لألدبني يف سردمه

 يوسف عليه السالم.
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 املراجع 

، ص 2(. حتقيق: صالح عبد الفتاح اخلالدي. عمان: دار الفاروق. ج4113. )تفسري ابن كثريابن كثري، 
0322. 

زهر الكمام يف قصة سيدان (. 4117أبو حفص، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن عمر األنصاري األوسي.)
 بريوت: دار الكتب العلمية. .يوسف عليه السالم

 (. دمشق: دار القلم.0443. )القصص القرآيناخلالدي، صالح عبد الفتاح. 
 .2443، ص 00(. مصر: أخبار اليوم. ج0440. )تفسري الشعراويالشعراوي، حممد متويل. 
، 2الشامية.ج (. بريوت: دار0443) تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرآن.الطربي، حممد بن جرير. 
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