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 تحليل التعبيرات المجازية القرآنية على ضوء أبعاد نظرية التلقي، 

 سورة يوسف أنموذج ا.

 

 نور الحنيلة بنت محمد عصمت

 يوس نظرية بنت عبداهلل

 د. فاطمة سو يا مي

 زاليكا بنت آدم

 

 ملّخص البحث

ومن اجلدير بالذكر أن التعبريات اجملازية من أنواع التعبريات يف النصوص اللغوية. وهي تعبريات شائعة يف 
النصوص القرآنية. ويتطلب منا إمعان النظر يف تعيني معانيها ودالالهتا املخفية. ويسعى هذا البحث إىل 

على ضوء نظرية التلقي يف سورة يوسف. اخرتنا سورة يوسف ألوها من  دراسة التعبريات اجملازية القرآنية
أحسن القصص حيث إوها قصة كاملة عن نيّب اهلل يوسف عليه السالم. وترتكز نظرية التلقي على استجابة 

 أال ومها جانيب النظري و التحليلي. تكون أمهية هذه الدراسة يف اجلانبنيتغّطي الدراسة املتلقي للنص. وهذه 
حتت حماور الثالث وهي القارئ، وأفق التوقع  تطبيق نظرية التلقي على التعبريات اجملازية يف سورة يوسف

التعبريات حتليل إبراز دور نظرية التلقي يف  هيمن األهداف اليت تصبو إليها هذه الدراسة وبناء املعىن. و 
استخدمت املنهج الوصفي يف التعرف . بنيت هذه الدراسة على منهج وصفي وحتليلي. فاجملازية القرآنية

على اجملازات القرآنية وماهية نظرية التلقي، كما طبقت املنهج التحليلي يف حتليل التعبريات اجملازية القرآنية يف 
 سورة يوسف على ضوء نظرية التلقي. 
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 المقّدمة:

هذه النظرية صدى  1انية،األمل آونستانس جبامعة وثيقا ارتباطا يرتبط التلقي مصطلح بات من املعروف أنّ 
من اجلدير بالذكر أّن هذه  و لتطورات اجتماعية وفكرية وأدبية يف أملانيا الغربية خالل الستينات املتأخرة.

هتتم بالقارئ ومبا يثري القارئ يف النص بغض النظر عن النص وشخصية املؤلف, بل تركز تركيزًا كلياً النظرية 
 1.ي يؤديه يف إَتام النص وغريها من اجلوانببكل ما يثري القارئ, والدور الذ

 

 العوامل املؤثرة يف ظهور نظرية التلقي:
 _ المدرسة الشكالنية:1

كان للشكالنني مبا قاموا به توسيع مفهوم الش كل ال ذي ين در  في ه اجلم ال واجل ذب أن ومن اجلدير بالذكر،  
لتلقي. وكان الهتمامهم أيضاً باألداة الفنية وم ا اسهموا خبلق طريقة جديدة للتغري ترتبط ارتباط وثيق بنظرية ا

حتدثه من تغريب للتصورات يف العمل األديب, ومبا يشري هذا التغريب إىل عالقة القارئ ب النص فك ان ل ه دور 
للتط  ور األديب وتعاق  ب األجي  ال م  ن أج  ل إح  الل املبت  دعات املث  رية ل  دى  فض  ال ع  ن النظري  ة.ه  ذه فّع  ال يف 

 . (9)يات القدمية دور يف نظرية التلقي املتلقي حمل التقن
 
 
 _ ظواهرية رومان انجاردن :2

عل ى العالق ة القائم ة ب ني ال نص والق ارئ .   تك ز ومن العوامل األخ رى، رظه ور ظواهري ة روم ان اجن اردن ال يت ر 
ل دور يف العم  ل األديب وذل  ك ح  ني يعم   ااه   اأوه  فض  ال ع  ن عل  ى دور املتلق  ي يف حتدي  د املع  ىن, كم  ا أّك  دت 

. وك   ل ذل   ك ل   ه دور كب   ري يف (6)خيال   ه يف مل   ئ الفج   وات و الفراغ   ات يف ال   نص ال   يت يكتم   ل العم   ل األديب 
 نظرية التلقي. 

 _مدرسة براغ البنيوية:3
مل يفصل البنيويون وخاصة موكاروفسكي العمل األديب مبا هو بنيه عن النسق الت ارُيي, وي رى ومن املسّلم به،

وهبذا فهو يتوجه إىل متل ٍق ه و نت ا   أنه رسالة إىل جانب كونه موضوعاً مجالياً. أنه البد من فهم العمل على
 .(3)للعالقات االجتماعية املتغرية, وهبذا املتلقي ال مبنشئه يفهم املقصد الف ي الكامن يف العمل



 _هومنيوطيقا جادامر:4
عمل ي( و)أف ق الفه م( فالت اريخ وثيق ة نظري ة التلق ي مها)الت اريخ ال يفقام بتطوير مصطلحني كان اهما أمهيتهما 

عل ى عالق ة املتلق ي ه ذا األم ر  تضم خربات ال ميكن اس تبعادها إذا أردن ا الفه م م ن أج ل تغي ري العم ل. ورك ز
 .(9)بالعمل وأن التوجه االجتماعي والنفسي يؤثر يف املتلقي ومن مث يف وعيه التفسريي العمل

 _سوسيولوجيا األدب:5
الرتكيز على اآلثار اليت أحدثها املنشؤن يف زماوهم ويعد زماوهم, يف نفوس املتلقيني رى، كما من العوامل األخ

 الذين يدركون قيمة األعمال ويقروروها.
واه   ذا مل يع   د املؤل   ف وعمل   ه األديب حي   تالن مك   ان الص   دارة , ب   ل انص   رف االهتم   ام إىل املتلق   ي والظ   روف  

 . (6)االجتماعية اليت َت فيها التلقي
 

 :1نظرية التلقي دأبعا
 أفق التوقعات:

ه   ي جمموع   ة التوقع   ات األدبي   ة والثقافي   ة ال   يت يتس   لح هب   ا الق   ارئ ع   ن وع   ي أو غ   ري وع   ي يف تناول   ه لل   نص 
 .(3)وقراءته

والتلق  ي ال يتوق  ف عن   د زم  ن ب   ل ُُيل  ق يف ك  ل زم   ن , ولك  ل زم   ن ق  رّاه وه  ذا التلق   ي ُيتل  ف م   ن زم  ن آلخ   ر 
, وُيتل   ف م   ن ق   ارئ آلخ  ر حس   ب تكوين   ه النظ   ري م   ن حي   ث املي   ول حس  ب الظ   روف السياس   ية احمليط   ة ..

والرغبات والقدرات وحسب خربة املتلقي االجتماعية والتارُيية والثقافية ال يت حيمله ا وك ل ه ذا يش كل خمزون اً 
 .(2)لدى القارئ يتم تلقي النص على أساسه , وتشكل لديه أفق توقع يعمل النص على إخراجه

كي  ف ك  ان العم  ل يق  يم وي  ؤول عن  د ظه  وره, وكي  ف إن ه  ذا التأوي  ل ال يعط  ي مع  ىن وه  ائي وُيربن  ا أف  ق التوق  ع  
للعمل , ولكنه قابل ألن يُبّدل معناه ويغرّي, أو يزداد توضيحه م ع تت ابع األزمن ة , وم ع ه ذا فإنن ا ال نس تطيع 

 .(5)فهم العمل إال بانصهار األفاق بعضها مع  بعض من املاضي إىل احلاضر
بأننا ال نستطيع فصل النص ال ذي نق رؤه ع ن ت اريخ تلقي ه واألف ق األديب ال ذي ظه ر في ه , وانتم ى وهذا يع ي 

إليه أول مرة, فالنص وسيط بني أفقنا واألفق الذي مثله أو ميثله , وع ن طري ق م ز  األف اق بعض ها م ع بع ض 
التوق ع ل يس بالض رورة  تنمو لدى متلقي النص اجلديد ق درة عل ى توق ع بع ض ال دالالت واملع اين , ولك ن ه ذا

نفس التوقع املخزون لدى املتلقي فقد حيدث له شيء من الدهش ة واملخالف ة مل ا ق د توقع ه أوق د يك ون ال نص 
 .  (9)مطابقاً ملا توقعه , فيحدث ألفقه تغيري أو تصحيح أو تعديل , أو يقتصر على إعادة إنتاجه

 ة هي:وعلى هذا فأن أفق التوقع يتشكل من ثالثة عوامل رئيسي
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 التجربة املسبقة اليت اكتسبها اجلمهور عن اجلنس الذي ينتمي إليه النص. .9

 شكل األعمال السابقة وموضوعاته اليت يفرتض معرفتها. .6

                                                                               .                                           (6)التعارض بني اللغة الشعرية واللغة العملية أي التعارض بني العامل التخيلي والواقع اليومي .3

 حيث يتفاعل تاريخ األدب  وتتم عملية بناء املعىن وإنتاجه داخل مفهوم أفق التوقعات،
ه واخل  ربة اجلمالي  ة بفع  ل الفه  م عن  د املتلق  ي . واملع  ىن ل  يس موض  وعاً مادي  اً  ميك  ن تعريف  ه وح  ده واإلحس  اس ب  

فهو يق ع يف منتص ف املس افة ب ني الوج ود الع اري م ن معايش ة امل ادة وإحساس ها وب ني التفك ري وملكت ه حي ث 
يصبح املوضوع فكرة حمددة ،فال حقائق يف النص وإمنا هناك أمناط وهياكل تثري القارئ حىت يصنع حق ائق . 

 .(3)ريفومن مسات هذه ااهياكل أوها أشكال فارغة يصب فيها القارئ خمزونه املع
 ومن هنا فإن بناء املعىن يستند إىل ثالثة أبعاد:

 يتضمن النص يف احتماالته والذي يسمح بتأمل إنتا  املعىن . .9

استقص  اء إج  راءات ال  نص يف الق  راءة ،ليكش  ف ع  ن الص  ور الذهني  ة املكون  ة عن  د حماول  ة بن  اء  .6
 .(2)هدف مجايل متماسك وثابت

ف ة التواص  لية ،وحتك  م تفاع  ل الق  ارئ ب  ه وإن البن اء املخص  وص ل  ألدب وف  ق ش  روط حتق  ق وظي .3
هذه العالقة التفاعلية ناجتة عن كون النص ينطوي على مرجعيات خاص ة ب ه ويس هم املتلق ي 
يف بناء هذه املرجعية عرب َتثله للمعىن وإن الفجوة وهي ع دم التواف ق ب ني ال نص والق ارئ ه ي 

 .(5)اليت حتقق االتصال يف عملية القراءة

 ق التوقعات فكرة:ويضاف إىل أف
 

 نقطة الرؤية املتحركة :



ف   النص ال ميث   ل س   وى افتتاحي   ة للمع   ىن ،ف   النص الميك   ن انفتاح   ه كموض   وع إال يف املرحل   ة النهائي   ة للق   راءة 
،عندما جند أنفسنا غارقني فيه ،والقارئ باعتباره نقطة من املنظور يتحرك خالل املوضوعات ،فهو ميثل نقطة 

 .  (9)ب عليه تأوله وهذا ما حيدد فهم املوضوعات اجلمالية يف النصوصرؤية متحركة داخل ما جي
 الفجوات : 

يوج  د يف ال  نص جمموع  ة م  ن الفج  وات أو الفراغ  ات ال  يت يرتكه  ا املؤل  ف للق  ارئ م  ن أج  ل مأله  ا ،فك  ل مجل  ة 
م الق  ارئ َتث  ل مقدم  ة للجمل  ة التالي  ة وتسلس  ل اجلم  ل حياص  ر مبجموع  ة م  ن الفج  وات غ  ري املتوقع  ة ،وال  يت يق  و 

. فيساهم القارئ يف إَتام مع ىن العم ل األديب ،وه ذا امل لء ي تم ذاتي اً حس ب م ا ه و  (6)مبلئها مستعيناً مبخيلته
معط  ي يف ال  نص ،وه  ذا ال  وعي للق  ارئ متك  ون م  ن األمن  اط اجلزئي  ة وترابطه  ا م  ع بعض  ها ال  بعض ،فيس  اهم يف 

م ن فجوات،وه ذه الفج وات تنتظ ر مس اعدة  إخرا  النص يف صيغة مكتملة ،وذلك ألن ال نص ن اقص مب ا ب ه
الق  ارئ م  ن أج  ل مأله  ا ،أم  ا ,إذا كان  ت ق  درة الق  ارئ غ  ري مت  وفرة م  ن أج  ل مل  ئ ه  ذه الفج  وات ف  إن ال  نص 
ينتظر قارئ قادر على تأويله أي إنه يتوقع قارئه ذلك ألن هذه الفجوات هي اليت حتقق عملي ة االتص ال ب ني 

 . (3)النص والقارئ
 ة:املسافة اجلمالي

ه  ي الف  رق ب  ني كتاب  ة املؤل  ف وأف  ق توق  ع الق  ارئ ،مبع  ىن أوه  ا املس  افة الفاص  لة ب  ني التوق  ع املوج  ود ل  دى الق  ارئ 
 .(2)والعمل اجلديد 

وميكن احلصول عليها من استقراء ردود أفعال القراء على األث ر ،أي م ن األحك ام النقدي ة ال يت يطلقووه ا علي ه 
يت َت ي انتظار اجلمهور باخليبة ،إذ اآلثار األخرى اليت ترضي آفاق انتظارها ،واآلثار األدبية اجليدة هي تلك ال

 .  (5)وتليب رغبات قرائها املعاصرين هي أثار عادية جداً ألوها مناذ  تعود عليها القراء
 وعلى هذا ميكن َتييز ثالثة أفعال لدى القارئ :

يب يس  تجيب ألف  ق توق  ع الق  ارئ االس  تجابة :ويرتت  ب عليه  ا الرض  ى واالرتي  اح ألن العم  ل األد .9
 وينسجم مع معايريه اجلمالية.

التغيي  ب :ويرتت  ب عن  ه االص  طدام ألن العم  ل األديب ق  د خي  ب أف  ق توق  ع الق  ارئ فيخ  ر  م  ن  .6
 املألوف إىل اجلديد.

 .(2)التغيري :أي تغيري األفق املتوقع .3
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 املتعة اجلمالية: 
 وتعتمد على :
 ستخدام املرء لقدرته اإلبداعية اخلاصة.فعل اإلبداع :أي املتعة النامجة عن ا 

 . احلس اجلمايل :وتشري إىل اعتماد اإلبداع على التلقي 

  التطهري:وهي اخلربة اجلمالية االتصالية اليت تنتج لذة العواطف املث ارة بواس طة
 . (9)البالغة أو الشعر ،ومها القادران على تعديل اقتناعات املتلقي وحركته

 
 القارئ الضم ي:

ب ه ذه النظري ة ال يش رحون ال  نص وإمن ا يش رحون اآلث ار ال يت ُيلقه  ا ال نص يف الق ارئ ،واملتلق ي ط  رف أص حا
مالزم للنص يتبادل معه عالقة التأثري والتأثر,فالتفاعل قائم بني النص واملتلقي ،واملتلقي ه و ال ذي تق وم علي ه 

 .(6)ار  التلقي نظرية الوقع اجلمايل اليت الميكن أن تتحقق خار  فعل القراءة أي خ
وأية نظرية ختتص بالنصوص األدبية فإوها ال تتخل ى ع ن الق ارئ .فه و نظ ام مرجع ي للنص.وه ذا الق ارئ عن د 
أص  حاب ه  ذه النظري   ة ه  و الق   ارئ الض  م ي وه   ذا الق  ارئ ل   يس ل  ه وج   ود حقيق  ي ولكن   ه جيس  د التوجيه   ات 

مسجل يف النص بذاته ,وال يصبح للنص  الداخلية للنص ،فالقارئ الضم ي ليس معروفاً يف اختبار ما،بل هو
حقيق ة إال إذا ق رأ يف ش  روط وق ام الق  ارئ باس تخالص م  ا يف ال نص م  ن مع اين وص  ور ذهني ة فكأن  ه يعي د بن  اء 

 . (3)املعىن من جديد
والقارئ له دور يف فهم األدب ،بعد أن يتخلص من الدالالت املثالية الصرفة أو الواقعية الصرفة ،فهو يسعى 

ساك  بالتصورات العامة اليت جتعل من امللفوظ ما حيق ق اس تجابات مس تمرة لتجربت ه ويض عه يف دائ رة إىل اإلم
التواص    ل ،فالق    ارئ الض    م ي ل    يس شخص    اً خيالي    اً م    در  داخ    ل ال    نص ,ولكن    ه دور مكت    وب يف ك    ل ن    ص 

لتلق   ي  ويس   تطيع ك   ل ق   ارئ أن يتحمل   ه بص   ورة انتقائي   ة وجزئي   ة وش   رطية ،وه   ذه الش   رطية ذات أمهي   ة قص   وى
 . (2)العمل ،لذلك فإن دور القارئ الضم ي جيب أن يكون نقطة االرتكاز لبنيان استدعاء االستجابة للنص

   
 نظرية التلقي ونظرية نقد استجابة القارئ:



تعتمد كل من نظرية التلقي األملانية ونظرية نقد استجابة القارئ  األمريكية يف األساس األول على دور 
يف فهم ,ولكن هناك جوانب اتفاق بني النظريتني وجوانب اختالف ،وجوانب االتفاق أكثر القارئ وأمهيته 

 من االختالف.

 بعض جوانب االتفاق:

هتتم كال النظريتني بأنواع القراء الذين تتضمنهم النصوص ،والدور الذي يلعبه القراء الفعليني  .9
   (9)وص ومكانة ذات القارئ .يف حتديد املعىن األديب ،وعالقة مواضعات القراء بتأمل النص

القارئ الصوري لدى نظرية نقد استجابة القارئ وهو القارئ الغري حقيقي ،وهو ال ُيتلف  .6
 .(6)عن القارئ الضم ي لدى نظرية التلقي

 .(3)القارئ املثايل الستجابة القارئ يطابق القارئ الضم ي لنظرية التلقي .3

والثقافية واليت يتسلح هبا القارئ عن وعي وغري أفق التوقعات وهي جمموعة التوقعات األدبية  .2
 .(2)وعي ال ختتلف عن مقولة الكفاءة /القدرة املكتسبة لدى نظرية نقد استجابة القارئ

والتنقيحات والتوقعات وعمليات  تتركز نظرية نقد استجابة القارئ على متتالية القرارا .5
لنص,جند هذا عند نظرية التلقي النقص واالستعدادات اليت ينجزها القارئ عندما يفاوض ا

حني جندهم يهتمون بالتعديالت اليت جيريها القراء على التوقعات وهم ميرون 
 .(5)بالنصوص،ويهتمون بتوايل الكلمات اليت ختلق أثراً لدى القارئ حني يُعّلق بني معنيني

ن املعىن ال يوجد املعىن هو ذهن القارئ وجتربته يف أثناء القراءة متأثراً بذلك بلغة النص ،ولك .2
مستقالً دون عالقة القارئ به ،لذلك فهو الذي حيدد املعىن،وهذا هو املعىن لدى 

 .(2)النظريتني

تتفقان أيضاً يف أن القارئ عندمها هو الذي حيدد بنفسه ما هو املعىن وذلك بتعبريات  .1
 .(1)جتريبية
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قة للشخصية،وتتجلى يف  ة ااهوية)الذات(عند نقد استجابة القارئ هي البنية العمياملوضوع .8
كل فكرة وفعل أو إدراك ،وهي تتفاعل وتستجيب لكل جتربة واقعية كانت أم أدبية ،وهي 

 .(8)تعيد بناء نفسها وتأكيدها كما هي احلال يف التكوينات اجلشتالية عند  نظرية التلقي

 بعض جوانب االختالف: 

 عات اليت يرتكها النص أويضالقارئ مبلء الفجو  ليف نظرية نقد استجابة القارئ الينشغ .9
 (9)استنتاجات من تلميحات النص على العكس يف نظرية التلقي

القدرة األدبية املكتسبة من الثقافة واخلربات السابقة هي اليت تساهم يف صنع املعىن  .6
،والكشف عن النظام الضم ي يف النص ،غري أن أصحاب نظرية التلقي يرون املعىن إمنا هو 

 . (6)لقارئ إلملاعات املؤلف حصيلة استجابة ا

نظرية التلقي جتد الصلة بني النص والقارئ حاصلة يف العرف ،وملا كانت األعراف والقواعد  .3
ال ختص شخصاً معيناً أو جماالً حمدداً فإوها ال تستقر كلية يف النص وال كلية يف القارئ بل 

ستجابة القارئ تكون يف عن تفاعل بينهما ،يف الصلة بني النص والقارئ يف  نظرية نقد ا
 .(3)الكفاءة وقدرة القارئ

منهج التلقي والتقبل يركز على القارئ أثناء تفاعله مع النص األديب قصد تأويله وخلق وغ ي عن القول إّن 
صورة معناه املتخيلة. إذا، ماهي نظرة التلقي والتقبل؟ ومن هم روادها؟ وما هي مرجعياهتا األبستمولوجية 

 دبية؟ وماهي مرتكزاهتا املنهجية؟ وما هي تطبيقاهتا يف الساحة النقدية العربية؟والفلسفية واأل

م( يف إطار مدرسة كونسطانس وبرلني 9122ظهرت نظرية التأثري والتقبل يف أملانيا يف أواسط الستينيات )
 Wolfgang Iserالشرقية قبل ظهور التفكيكية ومدارس مابعد احلداثة على يدي كل من فولفغانغ إيزر

( . ومنظور هذه النظرية أوها تثور على املناهج 2) Hans Robert Jauss( وهانز روبري ياوس1)
اخلارجية اليت ركزت كثريا على املرجع الواقعي كالنظرية املاركسية أو الواقعية اجلدلية أو املناهج البيوغرافية اليت 

لنقدية التقليدية اليت كان ينصب اهتمامها على املعىن اهتمت كثريا باملبدع وحياته وظروفه التارُيية، واملناهج ا



وتصيده من النص باعتباره جزءا من املعرفة واحلقيقة املطلقة، واملناهج البنيوية اليت انطوت على النص املغلق 
 وأمهلت عنصرا فعاال يف عملية التواصل األديب أال وهو القارئ الذي ستهتم به نظرية التلقي والتقبل األملانية

 أميا اهتمام.
ترى نظرية التلقي أن أهم شيء يف عملية األدب هي تلك املشاركة الفعالة بني النص الذي ألفه املبدع 
والقارئ املتلقي. أي إن الفهم احلقيقي لألدب ينطلق من موقعة القارئ يف مكانه احلقيقي وإعادة االعتبار 

وهو كذلك القارئ احلقيقي له: تلذذا ونقدا وتفاعال له باعتباره هو املرسل إليه واملستقبل للنص ومستهلكه 
وحوارا. ويع ي هذا أن العمل األديب ال تكتمل حياته وحركته اإلبداعية إال عن طريق القراءة وإعادة اإلنتا  
من جديد؛ ألن املؤلف ماهو إال قارئ لألعمال السابقة وهذا ما جيعل التناص يلغي أبوة النصوص ومالكيها 

يرى إيزر أن العمل األديب له قطبان: قطب ف ي وقطب مجايل. فالقطب الف ي يكمن يف النص األصليني. و 
الذي ُيلقه املؤلف من خالل البناء اللغوي وتسييجه بالدالالت والتيمات املضمونية قصد تبليغ القارئ 

يا. أما القطب حبموالت النص املعرفية واإليديولوجية، أي إن القطب الف ي حيمل معىن وداللة وبناء شكل
اجلمايل، فيكمن يف عملية القراءة اليت ختر  النص من حالته اجملردة إىل حالته امللموسة، أي يتحقق بصريا 
وذهنيا عرب استيعاب النص وفهمه وتأويله. ويقوم التأويل بدور مهم يف استخالص صورة املعىن املتخيل عرب 

اين اخلفية والواضحة عرب ملء البيضات والفراغات سرب أغوار النص واستكناه دالالته والبحث عن املع
للحصول على مقصود النص وتأويله انطالقا من جتربة القارئ اخليالية والواقعية. وجيعل التأويل من القراءة 
فعال حدثيا نسبيا ال يدعي امتالك احلقيقة املطلقة أو الوحيدة املتعالية عن الزمان واملكان. ألن القراءة 

أن هناك  U.ECOزمان واملكان حسب طبيعة القراء ونوعيتهم. لذلك يرى أمربطو إيكو ختتلف يف ال
 أمناطا من القراءة والقراء يف دراساته عن النص املفتوح والنص الغائب:

 نص مفتوح وقراءة مفتوحة. -9
 نص مفتوح وقراءة مغلقة. -6
 نص مغلق وقراءة مغلقة. -3
 (3نص مغلق وقراءة مفتوحة. ) -2

ن العمل اإلبداعي إال من خالل املشاركة التواصلية الفعالة بني املؤلف والنص واجلمهور القارئ. واليكو 
ويدل هذا على أن العمل اإلبداعي يتكون من عنصرين أساسني: النص الذي قوامه املعىن وهو يشكل أيضا 

ابية أم سلبية يف شكل جتربة الكاتب الواقعية واخليالية والقارئ الذي يتقبل آثار النص سواء أكانت إجي
رضى...( . وهذا جيعل النص  -نقد  -هتييج  -متعة  -غضب  -استجابات شعورية ونفسية ) ارتياح 

األديب يرتكز على امللفوظ اللغوي )النص( والتأثري الشعوري )القارئ( يف شكل ردود جتاه محوالت النص. 
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قع يف الوسط بني النص والقراءة من خالل وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن العمل األديب يتمو 
التفاعل احلميمي والوجداين االتصايل بني الذات واملوضوع أي النص والقارئ. ومن مث، فالعمل األديب أكرب 
من النص وأكرب من القراءة، بل هو ذلك االتصال التفاعلي بينهما يف بوتقة منصهرة واحدة. وإذا كانت 

اه واحد يف القراءة من النص إىل القارئ فإن منهجية التقبل والقراءة تنطلق من املناهج األخرى تركز على اجت
خطني مزدوجني متبادلني: من النص إىل القارئ ومن القارئ إىل النص على غرار القراءة الظاهراتية 

ي )الفينومينولوجية(. وال حيقق نص املؤلف مقصديته ووظيفته اجلمالية إال من خالل فعل التحقق القرائ
وجتسيده عرب عمليات ملء الفراغات والبياضات وحتديد ماهو غري حمدد، وإثبات ما هو منفي، والتأرجح 
بني اإلخفاء والكشف على مستوى استخالص املعاين عن طريق الفهم والتأويل والتطبيق. ولن تكون القراءة 

عن طريق نقده وتأويله انطالقا من  مثمرة جادة إال إذا وجد القارئ االفرتاضي اخليايل الذي يعيد بناء النص
جتربة مجالية وفنية بعيدا عن تصور القارئ املعاصر الواقعي. والقارئ الضم ي: "ليس له وجود يف الواقع، وإمنا 
هو قارئ ضم ي، ُيلق ساعة قراءة العمل الف ي اخليايل. ومن مث، فهو قارئ له قدرات خيالية شأنه شأن 

ل من أشكال الواقع احملدد، بل يوجه قدراته اخليالية للتحرك مع النص باحثا النص. وهو ال يرتبط مثله بشك
عن بنائه، ومركز القوى فيه، وتوازنه، وواضعا يده على الفراغات اجلدلية فيه فيملؤها باستجابات اإلثارة 

 (2اجلمالية اليت حتدث له")
 

 تحليل المجازات القرآنية على ضوء نظرية التلقي:

                                  

  

إن اهلل سبحانه وتعاىل هو املخاطب بوصفه مرسل احللم إىل يوسف عليه السالم وهو املتلقي األّول الذي 
على أراد أن يرسل الرسالة املهمة إىل يوسف يف منامه. وانطالقا حيلم. و من اجلدير بالذكر، أن اهلل جّل و 

من هذا األمر، كان يوسف عليه السالم يتوقع بأّن ما حدث له يف املنام خربًا بشريًا و ُيرب أباه عن ذلك؛ 
فه أنّه رأى عشر كوكبا و الشمس والقمر ساجدين له. وأبوه؛ نيب اهلل يعقوب عليه السالم املتلقي الثاين بوص



السامع هبذا اخلرب قد توّقع من هذا احللم بأنّه من عالمة النبوة وفضائله على إخوته وسائر الناس يف تلك 

الفرتة. ودليل على صّحة توقعاته ما ورد يف اآلية بعدها.                  

                يتوّضح موقف يعقوب من هذه اآلية

بأنّه يشعر بالسرور مبا حدث البنه. وعلى الرغم من ذلك، كان ُياف من حسد أبنائه اآلخرين ومكرهم 
السوء جتاه يوسف ألّن كل ذي نعمة حمسود فضاًل عن الشياطني بوصفهم أعداء على األننبياء واملرسلني 

 يضلون إخوة يوسف و يهلكون يوسف مبساعدهتم. الذين سوف

ومن جمازات القرآنية يف هذه اآلية يف قوله تعاىل: ...                

    

 

                                    

                              

                                      

                     

قارئ إذا تأملنا هذه اآلية لوجدنا املخاطب هو النص نفسه وهو كالم اهلل. واملتلقي هو اجلماهري والسامع و 
هذه اآلية. وقد بنّي اهلل تعاىل أّن يوسف عليه السالم قد دخل يف السجن ومعه فتيان. ورأى الفىت األول يف 

 منامه بأنّه يعصر مخرا، أّما الفىت الثاين فهو يرى بأنّه حيمل خبزا فوق رأسه فتأيت الطري فتأكل منه. 

هما ومها متحريان ويتوقعان أشياء كثرية من وهذان الفتيان كمخاطب الثاين حيث إوهما أخربا يوسف منام
املنام. وهذه التوقعات تتعلق مبا سيحدث اهما يف احلياة املستقبلية. فاملتلقي الثاين هنا هو يوسف عليه 
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السالم. تبدي الفتيان يف هذه اآلية توّقعاهتما يف يوسف حيث فيه قدرة على تعبري األحالم وتأويلها. 
 وسف أن يفسر له رؤياه. فطلب كل واحد منهما من ي

 ومن جمازات القرآنية يف هذه اآلية يف قوله تعاىل:...        ...   

 

                                

                             

                   

امها، بأّن الذي رأى أنه يعصر العنب يف رؤياه فإنه يف مطلع هذه اآلية ُياطب يوسف الفتيني ويفّسر رؤي
ُير  من السجن ويكون ساقي اخلمر للملك، وأما اآلخر الذي يرى أنه حيمل على رأسه خبزا فإنّه ُيصلب 
ُيرتك، وتأكل الطري من رأسه، قضي األمر الذي فيه تستفتيان وفرغ منه. فأفق التوقعات هنا تعبري يوسف 

لفتيني. ومن اجلدير بالذكر تأويل يوسف عليه السالم عن هذه األحالم توفيقي وهو عليه السالم أحالم ا
 من اهلل عّز وجّل.



 الخاتمة:
* أمهية دور القارئ يف النص، ودوره يف إكمال العمل  األديب الذي يتطلب قارئ يستجيب له ويقرأه، 

ويستجيب لنداءات النص وما يتطلبه ويساهم يف ملء  فراغات النص اليت يرتكها املؤلف ملن يتلقى عمله، 
 من معاين حياول القارئ إيضاحها وحماورهتا.

* نظرية التلقي على الرغم من أوها تنادي إىل إظهار دور القارئ يف العملية اإلبداعية وهتتم به وبكل العوامل 
احمليطة باملؤلف، ومؤثرات املؤثرة فيه، إال أوها ال تستطيع أن تلغي تأثر القارئ باآلخر وتأثره أيضاً بالظروف 

 النص وما حيمله من ألفاظ موحية واختيارات لغوية توحي بإحياءات خمتلفة.    

* وعلى الرغم من دور القارئ الفعال يف النص األديب ،إال أن العملية اإلبداعية تتكون من كاتب ونص 
 وقارئ وبتفاعلهم معاً دون فصل عنصر عن اآلخر.

لتلقي يف اآليات القرآنية وهي املرسل)املخاطب/ املتكلم(، املرسل إليه )املتلقي/ * تبدو أبعاد النظرية ا
السامع/ املستجيب(، أفق التوقعات وبناء املعىن. ومن مثّ يتسىن لنا حتليل اجملازات القرآنية، سورة يوسف 

 منوذجاً.

 يف أحداث. * ومن خالل حتليل التعبريات اجملازية على ضوء نظرية التلقي،  ندقق أنظارنا

* ومن اجلدير بالذكر أننا نفهم أي نص أديب فهما سطحيا، وهذا األمر يضيق أفكارنا ورؤيتنا عما أراده 
الكاتب أو املرسل إيصاله. ومن هنا، تأيت أمهية النظرية التلقي وأبعادها يف توسيع أفكارنا ورؤيتنا عن أي 

 نصوص أدبية.

 وبعد...

ن يكون هذا البحث قد أقرب من حتقيق ااهدف منه، وأن يكون نافعاً، حائزاً فإين أرجو اهلل  العلي القدير أ
 على رضاكم.

 املصادر واملراجع:
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أبو أمحد, حامد :اخلطاب والقارئ , نظريات التلقي وحتليل اخلطاب وما بعد احلداثة  .9
 (9111)الرياض , مؤسسة اليمامة , 

سن غياض)بغداد ،مطبعة اجلمهورية ابن ج ي:الفتح الوهيب على مشكالت املتنيب ،حتقيق :حم .6
 (9113العراقية ،

 (6003,9البازعي, سعد: دليل الناقد األديب )مكتبة امللك فهد ,ط .3

بو حسن ، أمحد: من قضايا التلقي والتأويل )الرباط ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  .2
 (9115،جامعة حممد اخلامس ، 

وعلي حاكم ،مراجعة :حممد  تومبكنز،جني:نقد استجابة القارئ ،ت:حسن ناظم .5
 (9111املوسوي)القاهرة ،اجملاس األعلى للثقافة ، 

خدادة,سامل: النص وجتليات التلقي )الكويت, حوليات اآلداب والعلوم  .2
 (6000االجتماعية,

 (9118، 9خضر ،ناظم:األصول املعرفية لنظرية التلقي )عّمان ،دار الشروق،ط .1

 (6003,9ّمان,دار املسرية,طخليل,إبراهيم: النقد األديب احلديث)ع .8

 دراسة,حممود:التلقي واإلبداع قراءات يف النقد العريب القدمي. .1

 (9111, 9.سلدن ،رامان :النظرية األدبية املعاصرة ،ت: سعيد الغامني )عّمان،دار الشروق ,ط90

 (9118،  9.سلدن ،رامان:النظرية األدبية املعاصرة،ت جابر عصفور)القاهرة،دار قباء،ط99

 السيد إبراهيم:نظرية القارئ )القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق(....96

 (6009، 9.صاحل،بشرى:نظرية التلقي أصول وتطبيقات)الدار البيضاء،املركز الثقايف العريب،ط93



 ي.العكربي:التبيان يف شرح ديوان أيب الطيب املتنيب ،ضبطه وصححه مصطفى السقا وإبراهيم األنبا ر 92
 ريوت,دار املعرفة (وعبد احلفيظ شليب)ب

 (9111.العمري,حممد: يف نظرية األدب مقاالت ودراسات) الرياض ,مؤسسة اليمامة ,95

 (9111.فضل ,صالح: مناهج النقد املعاصر.)القاهرة, دار األفاق العربية,92
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