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ملخص البحث
مفهوم كرس أفق التوقع من املفاهيم املهمة التي طرحها األملاين (هانز روبرت

ياوس) ،الذي يعدّ هو ومواطنه (وولفجانج إيزر) قطبي نظرية التلقي التي نشأت

يفعل عالقة
يف أحضان مدرسة كونستانس األملانية ،فهذا املفهوم بمقدوره أن ّ

املتلقي مع النص ،ويسعى إىل أن تكون هذه العالقة تبادلية تسري فيها عملية القراءة
يف اجتاهني متبادلني من النص إىل القارئ ،ومن القارئ إىل النص ،بدل أن تكون هذه

العالقة أحادية من النص إىل القارئ فقط.

سنحاول يف هذا البحث أن نطبق مفهوم كرس أفق التوقع عىل خطبة السيدة

الزهراء  ،وهو يمثل منهجنا يف تطبيق مناهج حتليل النصوص احلديثة وآلياهتا

الكثرية واملتنوعة عىل النصوص الرتاثية؛ إيامنا م ّنا بأن تراثنا العريب فيه من العمق
وتنوع النصوص وغزارهتا ودقتها وأمهيتها ما يمثل حافز ًا مه ًام لنا لكي
والشمولّ ،

نحاول تأصيل بعض املفاهيم من تراثنا الثر ،ولكي نزاوج بني الرتاث واحلداثة،

التطور يف املناهج النقدية احلديثة ،النصية منها ،وما بعد النصية.
والسيام بعد
ّ

احتوى البحث عىل مقدّ مة نظرية عن نظرية التلقي ،ومفهوم أفق التوقع،

واملسافة اجلاملية ،وصوال إىل مفهوم كرس أفق التوقع الذي سيكون املجال التطبيقي
كرس أفق

للدراسة ،وبعد املقدمة انقسم البحث عىل ثالثة أقسام هي)1( :

التوقع االجتامعي )2( .كرس أفق التوقع املوضوعي)3( .كرس أفق التوقع األسلويب.
توصلنا إليها.
وذ ّيلنا البحث بخامتة ذكرنا فيها النتائج التي ّ
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ABSTRACT
The concept of expectation breaking is one of the most salient
concepts Hans Robert Yaws, German, broaches with his fellowman
Walchenstun Yzir considered as the pole of the reception theory that
emanates from Constasis German school. Such a concept could maintain
the rapport between the interlocutor and the text, it is to be in a sate of
concomitance between the text and the reader and vice versa in stead
of having one-dimensional rapport between the text and the reader only.
In the actual study it is endeavored to bring the concept of expectation
breaking into effect in the sermon of Sayadat. Al-Zahrah (peace be upon
her) .It is considered as a policy of explication to the modern texts whose
devices are so many and multifarious in the mythological texts. It is
believed that the Arabic heritage is of depth, universality, text diversity,
prolific products, precision and importance that give an essential impetus
to study certain concepts of our productive heritage and to yoke the
heritage and modernity altogether .As there is a crestive development in
the modern critical texts; textual and metatextual.
The research paper contains an introduction about the reception
theory, the expectation horizons and the concept of expectation breaking
that is to take the practical side of the study:
1-Social expectation breaking
2-Objective expectation breaking
3-Stylistic expectation breaking
Finally the study concludes with the findings.
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 ...املقدمة ...
ّ
إن خطبة السيدة الزهراء  من اخلطب املهمة يف تأريخ اخلطابة العربية بشكل

عام ،ويف تأريخ اخلطابة النسوية بشكل خاص ،إذ إهنا تعدّ من النصوص املبكرة

التي تؤسس لتأريخ اخلطابة النسوية يف تأريخ األدب العريب ،فضال عن أهنا تظهر
بالغة املرأة يف تلك املدة من التأريخ ،وقدرهتا عىل اخلروج واخلطابة واالحتجاج يف

ذلك املجتمع الذكوري ،الذي كان حيرم املرأة من بعض حقوقها؛ والسيام حقها

يف بيان رأهيا رصاح ًة أمام املجتمع ،وقيامها بكشف بعض األدواء االجتامعية التي

يعجز
كانت سائدة وقتذاك ،وتشخيصها ،وحماولتها عالج تلك األدواء عالج ًا قد
ُ
بعض الرجال عنه ،انطالقا من حرصها عىل هذا املجتمع الذي تشكل نصفه الذي
مغيب ًا يف الكثري من األحيان.
يكاد يكون ّ

أحست باحلاجة إىل ذلك ،وكلام
وتظهر قدرة املرأة عىل املطالبة بحقوقها كلام ّ

رأت هيمنة املجتمع الذكوري وسعيه إىل السيطرة عىل مقدّ راهتا ،وغصب ما تراه
ح ّق ًا هلا كفلته هلا الرشائع الساموية والقوانني الوضعية.

ولتميزها من الناحية
وألمهية هذه اخلطبة من الناحية التأرخيية واملوضوعية،
ّ

الفنية ،وملنزلة صاحبتها عند املسلمني ،كيف ال وهي ابنة النبي األعظم  ،الذي

أفصح العرب بيد أين من قريش)) ،ولبالغتها وفصاحتها ،وألثرها الكبري
قال(( :أنا
ُ

يف املتلقي سامع ًا كان أو قارئ ًا ،فإننا سوف نخصص بحثنا هذا لندرس كرس أفق
التوقع فيها .وموضوعة كرس أفق التوقع من املوضوعات املهمة يف نظرية القراءة

والتلقي ،فقد عني النقد األملاين ،والسيام أقطاب مدرسة كونستانس بجاملية التلقي،
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وأفاد من الكثري من التيارات املعرفية كالفلسفة الظاهراتية وعلم النفس وعلم

االجتامع وعلم اللغة والسيميائية والتداولية واهلرمونوطيقا ،ويعدّ هانز روبرت
ياوس من رواده الذين أرادوا جتاوز النظرة األحادية يف تقويم األدب ،وطالبوا بفهم

فالنص «بنية تقديرية -كام
حتاوري وجد ّيل بني النص ومتلقيه،
القراءة عىل أهنا فعل
ّ
ّ

يقول ياوس -ولذلك فهو حيتاج إىل دينامية الحقة تنقله من حالة اإلمكان إىل حالة
االنجاز ومن حالة الكمون إىل حالة التحقق ،بمعنى أنه ال جيوز القول بوجود املعنى

اجلاهز أو النهائي يف النص ،وإنام معناه املرتقب ناتج عن فعل القراءة ومغالبتها التي

هي عبارة ّ
عام سيتولد بني النص وقارئه ،بني البنية األصلية أو السنن األول وبني
خربات القارئ أو أفق انتظاره»( )1وتوقعه.

لقد كان النقد األديب حريصا عىل إعطاء املتلقي االهتامم الذي يستحقه ويليق

واملنبهات األسلوبية التي تسهم يف إيقاظ وعيه،
به ،عرب الوقوف عىل بعض الظواهر ّ
وحتقيق مشاركة جيدة وتفاعل إجيايب بعيد عن التلقي السلبي الذي خيلو من احليوية
والتفاعلية واإلثارة ،وقد أشار بعض النقاد والبالغيني العرب إىل بعض املسميات

مثل االستغراب واإلهبار واإلثارة واالستطراف واالستفزاز واملفاجأة؛ لدورها

املؤثر والكبري يف إظهار الفائدة واللذة والتفاعل يف أثناء تلقي النص وقراءته من
متلقيه(.)2

يطرح النص األديب أمام املتلقي تساؤالت كثرية وفرضيات تبنى عىل العالقة

املفروض قيامها بني منتج النص األول وهو املؤلف ،ومنتج النص الثاين وهو

املتلقي ،والفرضية املتوقعة من طريق التحليل هي الفهم ،إذ يفرتض فان ديك Van

 Dijkاالفرتاض اآليت:
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نص معني يف
حتى يتمكن املتلقي سواء أكان مستمعا أم قارئا من استعامل ّ

مقام تواصيل ما ،عليه أن يسعى لفهم هذا النص ،لذلك سريكز عىل ما يسميه (فهم

النص)( ،)3وهبذا يزداد التفاعل بني النص واملتلقي.

يعدّ مفهوم أفق التوقع من املفاهيم املهمة التي طرحها هانز روبرت ياوس يف

ّ
املشكلة بصفة موضوعية
نظرية التلقي ،فهو –حسب ياوس« -نظام من املرجعيات

وهو مع كل عمل يف اللحظة التأرخيية التي يظهر فيها ،ينشأ من ثالثة عوامل أساسية:

التجربة املسبقة التي اكتسبها اجلمهور حول اجلنس الذي ينتمي إليه النص ،شكل

وموضوعاتية األعامل السابقة التي يفرتض معرفتها ،والتعارض بني أسلوب اللغة
الشعرية وأسلوب اللغة العملية ،العامل اخليايل والواقع اليومي»(.)4

يأيت أفق التوقعات من خربة قديمة بأعامل سابقة عند القارئ ،ويلتقي بالنص

اجلديد الذي يتلقاه« ،وحينئذ فتوقعاته قد تكون تنويعا عىل ما سبق أو تصحيح ًا له،

ال كام ً
أو تبدي ً
ال أو جمرد توقعات قديمة تنبعث من جديد»( ،)5ويشري ياوس يف أثناء

حديثه عن أفق التوقع إىل أن اعتامد هذا املفهوم يف التاريخ األديب والنقد األديب ،من

شأنه أن يدفع باجتاه ختليص التجربة الفنية للمتلقي من النزعة النفسية ،فضال عن
أنه ّ
يمكن من حتديد القيمة اجلاملية لألثر الفني واألديب دون أن تغفل أنه يسمح عرب

إعادة صياغته وبنائه ،بطرح األسئلة نفسها التي ُيفرتض أن ذلك األثر قد اقرتح

إجابات هلا حينام ُتل ّقي ألول مرة ،وبذلك يتم اظهار الكيفية التي فهم هبا القارئ

ذلك األثر يف املدة األوىل من تلقيه ،وبيان األثر أو اآلثار التي أحدثها فيه( .)6إذن

يمكننا أن نعدّ مفهوم أفق التوقع من املفاهيم األساسية والرئيسة يف نظرية التلقي
بحسب رؤية ياوس ،فهو يعد أفق التوقع أساسا للقراءة والتفسري وأساسا إلبداعية

النص« ،وهو مفهوم يضع منظومة التوقعات واالفرتاضات األدبية والسياقية التي
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تكون مرتسبة يف ذهن القارئ حول نص ما -قبل الرشوع يف قراءة النص -وهي
فروض وتصورات قد تكون فردية لدى شخص حمدد حول نص حمدد ،وقد تكون

القراء»( ،)7وقد تتطابق هذه املنظومة مع النص،
تصورات حيملها جيل أو فئة من ّ
وقد ال تتطابق ،ويف حال عدم التطابق حيدث كرس أفق التوقع.

إن املتلقي حني يرشع «يف قراءة عمل حديث الصدور فإنه ينتظر منه أن يستجيب

تصوره لألدب ،لكن للعمل
تكون ّ
ألفق انتظاره ،أي ينسجم مع املعايري اجلاملية التي ّ
أيضا أفقه اخلاص كام أسلفنا ،الذي قد يأتلف مع أفق القارئ ،مما ينتج عن ذلك

حوار أو رصاع بني األفقني»( ،)8وقد اصطلح عىل تسمية هذا الرصاع الذي حيدث

بني ما يظهره النص ،وبني ما يتوقعه القارئ بمصطلح املسافة اجلاملية( ،)9وإذا ما

ووج َهه
خيبه« ،فإنه يكون قد ملك إمكانية حتويل أفقه َّ
نقض النص تو ّقع القارئ أو ّ
وجهة أخرى مل تكن لتخطر عىل باله ،مما جيعله حيتاج إىل إعامل مبدأ القراءة الواعية

التي ال تقرأ النص وفق أفقها ،وإنام تبحث عن طريقة أخرى تنسجم وأفق النص،
وهبذا يتحقق دور النص الذي ال يسعى إىل تثبيت األفق ،وإنام إىل خرقه»(،)10
ومفاجأة املتلقي هبذا اخلرق.

واملسافة اجلاملية مصطلح أطلقه ياوس ،وهو يعني به «التعارض بني ما يقدمه

النص ،وبني ما يتوقعه القارئ»( ،)11ويرى ياوس أن أفق التوقعات مفهوم يسمح

للمتلقي بتحديد سامت النص الفنية بوساطة تأثريه ،ونوع هذا التأثري ودرجته(،)12

فاملسافة اجلاملية بني أفق النص وأفق املتلقي هي خري ما يمكن االحتكام إليه لتحديد

القارة عند القارئ ،وتغيريه
مجالية األدب ،إذ أصبح مدى انزياح النص عن املعايري ّ

ألفق توقعه ،مقياسا لتقدير القيمة اجلاملية لألدب ،فكلام كان أثر كرس أفق التوقع

قوي ًا ،كان النص ذا قيمة فنية عالية ،وذا تأثري واضح يف املتلقي(.)13
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إن القارئ حينام يواجه تعارض ًا وصدام ًا مع موقفه ووعيه وخربته ،ومع املفاهيم
الراكسة لديه ،وحينام ُخت َ
لخل توقعاته وافرتاضاته ،تظهر لديه إمكانية التفاعل مع

النص ،وهذا التفاعل كفيل بتفعيل احلس اجلاميل لديه ،إذ بمقدور الالتوقع ،أو كرس
يفعل عالقة املتلقي بالنص ،وينأى هبا عن أن تكون عالقة أحادية،
أفق التوقع أن ّ

من النص إىل القارئ ،إىل عالقة تبادلية تسري فيها عملية القراءة يف اجتاهني متبادلني،

من النص إىل القارئ ،ومن القارئ إىل النص( ،)14وبذلك حيدث التفاعل املرجو بني
النص واملتلقي.

تعدّ الطريقة التي بوساطتها يضبط احلوار بني املتلقي والنص من أهم جوانب

نظرية االتصال ،وتتمظهر هذه الطريقة يف العالقة اجلدلية بني التوقع والال توقع،

فالتوقع هو «انتظار يشوبه التمني»( ،)15أما الال توقع فهو كرس هلذا االنتظار،
ومفاجأة تواجه عملية التوقع ،وقد ربط نقاد نظرية التلقي ،وعىل رأسهم ياوس،

قيمة النص وفنيته بمدى احتوائه عىل انزياحات تتصادم مع معايري القارئ ،وتعديله

ألفق توقعاته ،فالنص ال يؤدي وظيفته ّإال بوصفه سلب ًا للمعايري –كام يرى إيزر-
وسيصبح األدب فارغ ًا إذا اقترص عىل املألوف واملتوقع ،وهو يعتقد أن املنطقة

املألوفة مهمة ألهنا تقود إىل اجتاه غري مألوف وال متوقع( ،)16كام أن كرس األفق
«يسمح بإدراك اخلاصية الفنية للعمل ،بالقياس إىل املسافة اجلاملية ،أي بالقياس إىل
املسافة بني التوقع والتجربة ،بني التقليد والتجديد»( ،)17فالنص اجلديد عند ظهوره

يكشف عن نمط أو طريقة يتجىل هبا جلمهوره األول ،فإما أن يستجيب ألفقه أو
يتجاوزه أو يدحضه ويكرسه( )18فإذا ما كرس هذا األفق فإنه سينامز بفنية عالية،

وبدرجة ٍ
تلق عالية ،وهذا يدل عىل أمهية هذا العنرص يف النص األديب مهام كان نوعه؛

ألنه حيفز عىل إثارة التفاعل بني النص واملتلقي ،وجيعل من هذا األخري متلقي ًا إجيابي ًا
وليس سلبي ًا.
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بعد أن ظهر لنا أمهية كرس أفق التوقع يف إثارة املفاجأة عند املتلقي ،ويف جذب

انتباهه ،ومن ثم تفاعله مع النص الذي يتلقاه ،سواء أكان سامعا أم قارئا له ،فإننا
نحاول يف هذا البحث أن نطبق هذا املفهوم عىل خطبة السيدة الزهراء  ،وسوف

ال تقترص الدراسة عىل الرتكيز عىل حمور كرس أفق التوقع األسلويب فقط ،الذي
يظهر عرب االنزياحات كالتقديم والتأخري واحلذف والذكر مثال –كام رأينا يف بعض

البحوث التي اطلعنا عليها  ،-وإنام سنحاول أن نجد روافد أخرى لكرس أفق التوقع
ظهرت يف خطبة السيدة الزهراء .

إن إنعام النظر يف حدث جميء السيدة الزهراء  إىل املسجد لتلقي خطبتها أمام

الناس ،وحتليل موضوعات اخلطبة ،وتسلسلها عىل وفق نسق معني أرادته وسعت

إىل إبانته وتنبيه املتلقني عليه ،وحتليل لغة اخلطبة وبيان االنزياحات األسلوبية التي

ظهرت فيها ،يظهر لنا أن ثمة أكثر من نوع من كرس أفق التوقع يف اخلطبة يمكن أن
ندرجه يف حماور ثالثة هي:

 .1كرس أفق التوقع االجتامعي.

 .2كرس أفق التوقع املوضوعي.
 .3كرس أفق التوقع األسلويب.

أوال :كرس أفق التوقع االجتامعي
كان العرف االجتامعي عرفا ضاغطا عىل الكثري من مفاصل املجتمع العريب

منذ العرص اجلاهيل ،وكانت املرأة الضحية األبرز من ضحايا األعراف االجتامعية،
فكثريا ما كان النسق االجتامعي يشكل حائال مهام وعقبة كؤود ًا أمام املرأة وسعيها

إىل طلب حقوقها وأخذ دورها الذي أعطاها إياه اهلل سبحانه يف احلياة .وإذا جئنا إىل
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العرص اجلاهيل سنجد مقدار احليف والضغط االجتامعي الذي وقع عليها ،اذ تصف

الكثري من اآليات القرآنية ،والسيام ما ورد يف سورة النساء ،صور الظلم وعدم
ين آ َمنُو ْا َال َ ِ
ي ُّل
العناية وعدم االكرتاث هبذا الكائن الرقيق،قوله تعاىل﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
وه َّن لِت َْذهَ ُبو ْا بِ َب ْع ِ
وه َّن إِ َّال َأن َي ْأتِ َ
ني
ض َما آ َت ْيت ُُم ُ
َل ُك ْم َأن َت ِر ُثو ْا الن َِّساء َك ْر ًها َو َال َت ْع ُض ُل ُ
بِ َف ِ
وه َّن بِ ْاملَ ْع ُر ِ
اح َش ٍة ُّم َب ِّين ٍَة َو َع ِ ُ
وه َّن َف َع َسى َأن َت ْك َر ُهو ْا َش ْيئًا َو َ ْي َع َل
وف َفإِن َك ِر ْهت ُُم ُ
ارش ُ
َّ ُ
ال َز ْو ٍج َّم َكانَ َز ْو ٍج َوآ َت ْيت ُْم إِ ْح َد ُاه َّن ِق َ
استِ ْب َد َ
اهلل ِف ِ
ارا َف َ
ال
ريا َكثِ ً
يه َخ ْ ً
نط ً
ريا * َوإِنْ َأ َردت ُُّم ْ
َت ْأ ُخ ُذو ْا ِم ْن ُه َش ْيئًا َأ َت ْأ ُخ ُذو َن ُه ُ ْبتَا ًنا َوإِ ْث ًام ُّمبِينًا﴾( ،)19فاآليتان الكريمتان تشريان إىل أكثر

من نوع من الظلم كان يقع عىل املرأة وهو كام يأيت:

 .1وراثة نكاح النساء بالغصب واإلكراه ،فقد كان أهل اجلاهلية إذا ما مات
وليه فورثها كام يرث ماله وما يملك،
أحدهم جاء ابنه من غري هذه املرأة ،أو ّ
وألقى عليها ثوبه ،فإن أراد تزوجها بمهرها األول ،وإن شاء زوجها غريه
وأخذ صداقها(.)20

يضيق عىل زوجته كثري ًا
 .2العضل وهو التضييق عىل املرأة ،فقد كان الرجل ّ
ويؤذهيا؛ لكي تطلب منه الطالق وتعطيه ماال من أجل أن تفك نفسها من
ظلمه(.)21

 .3االستيالء عىل مهر الزوجة إذا أراد الرجل تطليقها والزواج بأخرى؛ لكي
يعطيه للزوجة الثانية ،وهذا حرام وهبتان وإثم كان يامرسه الرجل بحق املرأة
بدليل اآلية الكريمة.

﴿و َال َت ِ
نك ُحو ْا
وهناك انتهاك وجتاوز عىل حرمة زوجة األب يشري إليه قوله تعاىلَ :

َما َن َك َح آ َب ُاؤ ُكم ِّم َن الن َِّساء إِ َّال َما َقدْ َس َل َف إِ َّن ُه َكانَ َف ِ
اح َش ًة َو َم ْقتًا َو َساء َسبِي ً
ال﴾(،)22
وحرمت هذه العادة
فقد كان أهل اجلاهلية يتزوجون زوجة األب ،فنزلت اآلية
ّ
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البغيضة( )23التي وصفتها بثالث صفات متتابعة يف قوله تعاىل ﴿فاحشة ومقت ًا وساء

سبيال﴾ .فضال ّ
عام تقدم فإن العرب كانت تئد البنت دون ذنب ارتكبته .قال تعاىل:
﴿وإِ َذا ْاملَ ْو ُؤ َد ُة ُسئِ َل ْت * بِ َأ ِّي َذ ٍ
نب ُقتِ َل ْت﴾( ،)24كام كان الرجل حيس باحلزن الكبري
َ
واألسى واسوداد الوجه كناي ًة عن الفشل ،أمام املجتمع إذا ُرزق بأنثى ،قال تعاىل:
رش َأ َحدُ ُهم بِ ُ
﴿وإِ َذا ُب ِّ َ
يم * َيت ََو َارى ِم َن ا ْل َق ْو ِم ِمن
َ
األن َثى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َك ِظ ٌ
ْ
ُس ِ
رش بِ ِه َأ ُي ْم ِس ُك ُه َع َىل ُه ٍ
ون َأ ْم َيدُ ُّس ُه ِيف ُّ َ
وء َما ُب ِّ َ
الرت ِ
اب َأ َال َساء َما َ ْي ُك ُمونَ ﴾(.)25

حينام جاء اإلسالم أعطى املرأة ح ّقها كام ً
ال ،وحافظ عىل خصوصيتها وحرمتها
اس إِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاكم ِّمن
ورقتها ،ومحاها ممّا كان يامرس ضدّ ها ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
اك ْم إِنَّ َّ َ
ند َّ
اهللِ َأ ْت َق ُ
َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
ار ُفوا إِنَّ َأ ْك َر َم ُك ْم ِع َ
يم
َاك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِت ََع َ
اهلل َع ِل ٌ
َخبِ ٌري﴾( ،)26فقد أشارت اآلية الكريمة إىل أن معيار املفاضلة هو التقوى ،وأعلنت

قاعدة املساواة بني الناس عموم ًا أجناس ًا وفئات ،أما األكرم عند اهلل ّ
جل شأنه فهو

ليس الرجل وحده ،أو املرأة وحدها ،وإنام هو اإلنسان املتقي رجال كان أو امرأة ،كام

أن دخول اجلنة ال يشمل الرجل وحده ،وإنام تشرتك املرأة معه برشط اإليامن وعمل
الص ِ َ
ات ِمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو
احل َ
الصاحلات لكليهام ،قال تعاىلَ :
﴿و َمن َي ْع َم ْل ِم َن َّ
ولئِ َك َيدْ ُخ ُلونَ ْ َ
ُمؤْ ِم ٌن َف ُأ َ
ريا﴾(.)27
اجل َّن َة َو َال ُي ْظ َل ُمونَ َن ِق ً

ومع هذه املنزلة املهمة والعناية اخلاصة التي أعطاها اإلسالم للمرأة ،فضال عن

حقوقها املصونة يف مجيع نواحي احلياةّ ،إال أننا نجد العرف االجتامعي الذي ينهل من

أقرها الشارع املقدّ س ،فهو
البداوة التي طبع عليها مل يلتزم بالكثري من املقررات التي ّ

ّ
لينقض عىل فرائسه،
أي وقت يضعف فيه التطبيق األمثل للنظام اإلسالمي،
ينتظر ّ

ومن أوىل هذه الفرائس هي املرأة التي كانت مرمى هذه األعراف البالية ،إال أن

هناك من النساء من آلت عىل نفسها أن تقف يف وجه العرف االجتامعي اخلاطئ
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وتسعى إىل اخلروج وكرس احلواجز واألستار؛ لكي تطالب بح ِّقها ،وبحقّ املرأة يف

كل مكان وزمان ،عرب مطالبتها هبذا الذي تراه حق ًا هلا ،وهذا ما فعلته السيدة الزهراء

 حينام كرست األطر االجتامعية واحلواجز التي وضعها املجتمع الرجويل بوجه

املدوي وخطبت خطبتها أمام املجتمع
املرأة ،وخرجت إىل املسجد ذلك اخلروج ّ
ِ
ِ
ٍ
وروعة بيان.
حجة
وقوة
الرجويل بكل ما متلكه من شجاعة وجرأة
بعد جمموعة األحداث التي حصلت بعد وفاة الرسول األعظم  ،قررت

السيدة الزهراء  أن تطلب ح ّقها عرب طريقة مل تسلكها املرأة يف ذلك الوقت –يف
حدود اطالعي -أال وهي اخلروج إىل املسجد وإلقاء خطبة أمام الناس ،ورسى

اخلرب يف املدينة ،وشاع بني الناس أن ابنة رسول اهلل تريد أن تلقي خطبة يف مسجد
وهز
أبيها ّ ،
لتبني موقفها من األحداث التي جرت عليها بعد وفاة أبيها ّ ،
اخلرب أرجاء املدينة املنورة( ،)28وبدأت األسئلة تراود الناس:

 .1هل ستخرج الزهراء فعال إىل املسجد لتخطب أمام الرجال؟

 .2ملاذا ستخرج إىل املسجد النبوي؟ وما الدوافع املؤدية إىل خروجها؟ ماذا
ستقول يف خطبتها؟

 .3هل يعقل أن خترج املرأة إىل املسجد؛ لتلقي خطبة عىل الرجال؟
هذه األسئلة وغريها من املمكن أن تكون قد راودت الناس وقتذاك ،فالسيدة

الزهراء  كانت قاصد ًة الذهاب إىل املسجد النبوي؛ ألنه املكان األنسب إللقاء

خطبتها؛ لذلك مل خترت مكان ًا آخر ،فاملسجد هو املركز اإلسالمي يف ذلك الوقت،

ومكان اجتامع املسلمني ،وقد اختارت الزمان املناسب أيضا حينام يكون املسجد
مليئ ًا بالناس عىل اختالف طبقاهتم من املهاجرين واألنصار ،وفضال عن ذلك فإهنا

 مل خترج وحدها إىل املسجد ،وإنّام خرجت مع جمموعة من النساء ،وكأهنا يف
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ّ
مسرية نسوية للمطالبة
ولعل سبب ذلك هو تنبيه املجتمع وجذب
بحقوقهن(،)29
ّ

انتباهه إىل هذه احلركة املتمثلة باجتيازها الطريق مع هاتيك النسوة؛ ليجتمعن يف
املسجد ،وليتوجه الناس بعد رؤية هذا املشهد ،إىل املسجد لريوا ويستمعوا ما تريده

الزهراء وما تطلبه من عملها هذا( ،)30كام أهنا أرادت بإخراج النساء معها أن تظهر
هذا النصف الذي يريد املجتمع تغييبه ،أو عىل األقل غمط حقوقه.

وإىل هذا احلدث تشري بعض املصادر ،منها كتاب بالغات النساء ،إذ ورد فيه

ما يأيت« :ملّا بلغ فاطمة ريض اهلل عنها إمجاع أيب بكر عىل منعها فدك ،الثت مخارها،
ِ
حشدة نسائها ،وملّ ٍة من قومها»( ،)31ومنها كتاب االحتجاج الذي ورد
وخرجت يف

فيه« :ملا أمجع أبو بكر وعمر عىل منع فاطمة  فدك ًا وبلغها ذلك الثت مخارها عىل
رأسها واشتملت بجلباهبا وأقبلت يف ٍ
ملة من حفدهتا ونساء قومها»(.)32
لقد ّ
شكل هذا احلدث كرس ًا واضح ًا ألفق توقع املجتمع وألفق توقع املتلقي

وقتذاك ،ومثّل خروجا واضحا عن النسق االجتامعي السائد واحلاكم يف ٍ
آن معا،

فلم يتعود املجتمع عىل خروج املرأة هبذه الطريقة ،للمطالبة بحقها ،ومل يألف وجود

امرأة يف املسجد وهي تلقي خطبة طويلة ذات مضامني كثرية ،بلغة عالية ،وقدرة

قل نظريها ،وبذلك ّ
فائقة ،وبالغة ّ
شكلت خطبة السيدة الزهراء  خروجا عن

النمطية السائدة ،وخروجا عن العرف االجتامعي الذي ال يسمح للمرأة بالتعبري

عن نفسها ،واملطالبة بحقوقها ،ومن ثم كرسا ألفق التوقع املجتمعي وحماولة إلظهار
أحقية املرأة وسعيها للتعبري عن نفسها وبيان حقوقها ،وكرسا ألفق توقع املتلقني.
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ثانيا :كرس أفق التوقع املوضوعي
كان املتلقي خلطبة السيدة الزهراء يتوقع أن تبدأ خطبتها بمقدمة تقليدية بحمد

اهلل والثناء عليه والصالة عىل النبي  ،ومن ثم تدخل يف املوضوع األساس الذي

جاءت من أجله ،وتبدأ باملطالبة بحقها يف أرض فدك التي وهبها إياها الرسول
ّ ،إال أهنا فاجأت املتلقي سواء أكان سامعا أم قارئا بأهنا بدأت اخلطبة بحمد اهلل

بطريقتها اخلاصة عىل نعمه التي ابتدأها ومننه التي واالها التي ال تعد وال حتىص ،ثم
فصلت
خرجت إىل األصل األول من أصول الدين عند املسلمني ،وهو التوحيد ،ثم ّ
يف التوحيد االستداليل ،وهدفها من ذلك ليس اسرتجاع أرض فدك وإنام توجيه

الناس وحثهم عىل عبادة الواحد األحد والتمسك بحبله املتني ،بعد اهلزة العقائدية
التي حدثت عند بعض املسلمني بعد وفاة الرسول اهلل .

لقد رأت الزهراء  أن العقيدة بدأت تضعف عند بعض املسلمني ،وكأهنم

اكتفوا بام قدّ موه هلذا الدين يف حياة النبي الكريم ،فكانت بداية اخلطبة تركز عىل
إيقاف أثر هذه اهلزة العقائدية ،وهذا االنحدار( ،)33عرب توجيه أنظارهم ولفت

انتباههم إىل توحيد اهلل واإلخالص له يف العبادة ،لذلك نراها تبدأ اخلطبة بقوهلا
(( :احلمد هلل عىل ما أنعم ،وله الشكر عىل ما أهلم ،والثناء بام قدّ م ،من عموم
جم عن اإلحصاء عددها ،ونأى
نعم ابتداها وسبوغ آالء أسداها ،ومتام منن واالها ّ

عن اجلزاء أمدها ،وتفاوت عن اإلدراك أبدها ،وندبم الستزادهتا بالشكر التصاهلا،
َدب إىل ِ
واستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا ،وث ّنى بالن ِ
أمثاهلا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل

َ
َ
وحده ال رشيك له ،كلمة َج َ
موصوهلا،
وضمن القلوب
تأويلها
اإلخالص
عل
َ
ّ
َ
معقوهلا ،املمتنع من األبصار رؤيتُه ومن األلسن صفتُه ومن األوهام
وأنار يف التفكر
كيفيتُه))(.)34
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تنتقل السيدة الزهراء بعد ذلك إىل بيان األصل الثاين من أصول الدين عند

املسلمني ،وهو النبوة ،للمتلقي ،وتوضح أسباب بعثة النبي  بالرسالة ،إذ تقول:
((ابتعثه اهلل إمتاما ألمره وعزيم ًة عىل إمضاء حكمه وإنفاذا ملقادير حتمه ،)35())...ثم

تتحدث عن أمهية القرآن الكريم ،ومنزلته السامية عند املسلمني( ،)36ثم حتدثت عن

فلسفة العبادات وعلل الرشائع اإلسالمية( ،)37وانتقلت إىل الكالم عىل حال الناس

يف العهد اجلاهيل قبل بزوغ نور الدين اإلسالمي وشعاع النبوة اخلامتة()38؛ لتقارن بني
وضعهم قبل اإلسالم ،ووضعهم حينام اعتنقوا هذا الدين الذي نزلت تعاليمه عىل

أبيها  ،وهي بذلك تشري إىل الفضل الكبري للنبي العظيم وأثره الواضح يف تربية

هذه األمة ،وتغيري حاهلا من ضعف اجلاهلية إىل قوة اإليامن ،ويف ذلك تقول :

وهنزة الطامع و َقبسة العجالن...
((وكنتم عىل شفا حفرة من النارُ ،مذق َة الشارب ُ
اللتيا والتي))(.)39
فأنقذكم اهلل تبارك وتعاىل بمحمد  بعد ّ

إن التأمل يف اخلطبة يظهر لنا أن الزهراء  مل تطلب حقها يف فدك ّإال يف اجلزء

قسمنا اخلطبة يف مخسة أمخاس –بحسب عدد صفحاهتا-
قبل األخري منها ،فقد ّ

ووجدنا أهنا مل تذكر مسألة إرثها من أبيها  ،وحقها يف فدك ّإال يف اخلمس الرابع

من اخلطبة ،أي يف الصفحة الرابعة ،فهي –كام أرشنا سابقا -مل تبدأ هبذا املوضوع،
يف حني أن أفق توقع املتلقي كان ينسجم مع ابتدائها اخلطبة بطلب اإلرث إال أهنا

كرست أفق التوقع يف تسلسل موضوعات اخلطبة عند املتلقي ،وبذلك حصلت
املفاجأة واإلدهاش عنده ،وهذا ما أرادته منتجة النص ،وما سعت إىل حتقيقه ،وهنا

ظهرت املسافة اجلاملية بأجىل صورها ،وظهر التعارض واضحا بني ما قدّ مه النص

وما توقعه القارئ ،بحسب تعبري هانز روبرت ياوس.
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وهنا يربز أمام البحث سؤال مفاده :هل هذا الكرس ألفق التوقع عند املتلقي،

يف تسلسل موضوعات اخلطبة ،كان جيري بقصدية واعية من الزهراء  ،أو جاء
عفو اخلاطر؟ولإلجابة عىل هذا السؤال ال بد لنا أن نعلم أن هذه السيدة اجلليلة

هي ابنة البشري النذير الذي ال ينطق عن اهلوى ،هذا الرجل الذي نقل البرشية من
مرحلة جاهلية ممقوتة مظلمة ،إىل مرحلة ساد فيها اإلسالم ،وأنار بنوره الوهاج عىل
الدنيا بأمجعها ،ومن باب أوىل أن حترص هذه السيدة عىل مصري اإلسالم واملسلمني،

الذي كان ثمرة جهاد أبيها  ،لذلك مل تعتن بمسألة املطالبة بحقها ،قدر عنايتها
بنصح املسلمني ،وتوجيههم الوجهة الصحيحة ،التي أرادها اهلل تعاىل ،ورسوله

الكريم  ،لذلك وجدناها يف خطبتها مل تركز عىل املطالبة بفدك يف بدايتها «بل
لتفجر للمسلمني عيون املعارف اإلهلية وتكشف هلم حماسن الدين
انتهزت الفرصة ّ

اإلسالمي ،وتبني هلم علل الرشائع واألحكام»( ،)40ليكونوا أكثر متسك ًا بدينهم،

ّ
ولعل ردة كثري
وأكثر ثبات ًا عىل إيامهنم ،الذي بدأ يتزحزح بعد وفاة الرسول ،

من الناس –بعد حدث وفاة النبي -عن الدين كانت دافع ًا مهم للسيدة الزهراء
 ألن تبدأ خطبتها وتستمر يف إيراد املوضوعات التي حتث الناس عىل االلتزام

والثبات عىل ثوابت اإلسالم ،وبذلك ّ
يدل هذا املوقف عىل إيثار الزهراء  مصلحة
الدين ومصلحة الناس عىل مصلحتها اخلاصة؛ حب ًا منها لإلسالم واملسلمني.

ثالثا :كرس أفق التوقع األسلويب
يعدّ العدول عن األصل يف الرتاكيب اللغوية ،واالنزياح يف النسيج الكتايب

األديب من املنبهات األسلوبية املهمة التي تسهم يف إيقاظ وعي املتلقي ،وشدّ ه إىل

النص عرب كرس أفق التوقع عنده ،وهذا بدوره يؤدي إىل تعميق تفاعله معه ،وبذلك
يكون عنرصا مفعال لدينامية النص ،ومتلقي ًا إجيابيا ال يكتفي باالستامع أو القراءة،
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بل يكون مشاركا مع املنتج من أجل فهم أدق ،ووعي أكثر ،وتبع ًا لذلك فإن هذا
سيعمق فهم املتلقي للنص؛ ذلك أن مقاربة مجالية التلقي للمعنى تنطلق منطلقا
األمر
ّ

«جيعل عملية الفهم بنية من بنيات العمل األديب نفسه ،ليصبح الفهم هو عملية بناء
املعنى وإنتاجه ،وليس الكشف عنه أو االنتهاء إليه ،وبذلك يعدّ املحصول اللساين

مؤثر ًا واحد ًا من مؤثرات الفهم ال بد من تغذيته بمرجعيات ذاتية قائمة عىل فعل

الفهم من لدن املتلقي»(.)41

يتحقق كرس أفق التوقع األسلويب عرب بعض الظواهر الرتكيبية يف اللغة ،منها

التقديم والتأخري ،فأصل الكالم أن يكون املقدَّ م مقدّ ما واملؤخر مؤخرا ،إال ان ثمة

دواعي فكرية ومعنوية ونفسية تطرأ عىل منتج النص فتجعله يقدم مؤخرا ،ويؤخر
َ
مقدّ ما ،وليس ذلك من أجل الرتف أو تلوين الكالم وتزيينه أو تعدد صيغه(،)42

فضال عن عدم اعتباطية هذا األمر ،وهذا يشري إىل هدف وقصد اختذه منتج النص

ليفهم املتلقي والقارئ فحوى الرسالة التي يريد إبالغها له ،فالعدول عن صيغ
الكالم التقليدية ،واالنزياح عنها إىل صيغ فيها نوع من املغايرة األسلوبيةّ ،
يشكل

واحدا من أهم املنبهات األسلوبية التي تلفت نظر املتلقي ،وتعمل عىل إيقاظ وعيه

ومن ثم كرس أفق التوقع عنده ،وجذب انتباهه ،ليفهم النص فهام أعمق ،وينعم
الناظر فيه ،ثم يتساءل عن سبب هذا التقديم والتأخري واهلدف املرجو منه( .)43ومن

الظواهر الرتكيبية التي يتحقق بواسطتها كرس أفق التوقع األسلويب عند املتلقي،

ظاهرة احلذف ،فهذه التقنية األسلوبية تستدعي البحث والكشف عن اليشء

املحذوف ،ولعل هذا الكشف واالستجالء مهمة يقوم بأدائها املتلقي ،األمر الذي
حيدد القصد والغاية من احلذف ،ولن تكون مشاركة املتلقي حارضة يف النص إال إذا

ويفعلها ،ويدفعها نحو تقدير
تعمد منتج النص هذه التقنية؛ وذلك ليشغل ذهنيته ّ
ّ
املحذوف ،وليوقظ اهتاممه ويرشكه يف جمريات النص( ،)44وهذا ما هيدف إليه كرس

188

أفق التوقع األسلويب ،الذي يعمد إليه منتج النص بقصدية واعية .إذا جئنا إىل خطبة
السيدة الزهراء  لنستكنه كرس أفق التوقع األسلويب فيها ،فإننا سنجد أن هذا األمر
ٍ
بكثرة يف
ظهر بشكل واضح عرب تقنية التقديم والتأخري ،يف حني مل يظهر احلذف

اخلطبة ،بل كان قليل الورود فيها ،لذلك سوف تقترص دراستنا عىل تقنية التقديم
والتأخري ،وأثرها املهم يف كرس افق التوقع عند املتلقي.

التقديم والتأخري يف خطبة السيد الزهراء 
ثمة وظائف كثرية للتقديم والتأخري ،ومن هذه الوظائف ،العناية واالهتامم،
ّ

واالختصاص ،واالفتخار ،والتفاؤل ،والتشاؤم ،وإفادة القرص ،وإظهار التعظيم
املرس واملساءة ،واملناسبة ،والسببية،
والتحقري ،وتقوية احلكم وتوكيده ،والتعجيل ّ

والتعجب ،والتدرج الزمني ،والتشويق للمؤخر ،ومراعاة الرتتيب بحسب
ٍ
سابق(.)45
األسبقية ،واالستلذاذ ،وعود الضمري عىل مذكو ٍر

هناك صيغ كثرية للتقديم يف اللغة العربية ،فقد ُيقدّ م اخلرب عىل املبتدأ ،ويقدم

املفعول به ،واجلار واملجرور ،والفاعل عىل الفعل ،واحلال ،وخرب إن عىل اسمها،

وخرب كان عىل اسمها ...الخ ،وعند إحصاء النصوص التي ورد فيها التقديم يف
خطبة السيدة الزهراء  وجدنا أن بنية التقديم املهيمنة هي تقديم شبه اجلملة
(اجلار واملجرور) ،وسندرجها يف نقاط:

 .1تقديم اجلار واملجرور عىل املفعول به
قالت السيدة الزهراء (( :ترتبصون بنا الدوائر وتتوكفون األخبار))(،)46

فقد كرست أفق التوقع عند املتلقي يف هذا النص ،إذ إن النسق الطبيعي غري املنزاح
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الذي كان يتوقعه املتلقي هو :ترتبصون الدوائر بنا ،إال إهنا عدلت عنه وقدمت اجلار

واملجرور (بنا)؛ لبيان أمهية اليشء املقدّ م.

يف نص آخر تقول عليها السالم(( :فلام اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ومأوى

أصفيائه))( ،)47وهنا يظهر كرس أفق التوقع جليا عند املتلقي ،إذ كان يتوقع أن تقول:

فلام اختار اهلل دار أنبيائه لنبيه ،وبذلك تأيت اجلملة مرتبة من فعل وفاعل ومفعول

به ثم تأيت بقية الكلامت ،إال أهنا انزاحت عن الرتتيب التقليدي هلا وقدّ مت اجلار
واملجرور املتصل بالضمري اهلاء الذي وقع مضافا إليه جمرورا (لنبيه)؛ لتعظيم شأن

النبي وللعناية واالهتامم.

بدأت السيدة الزهراء  خطبتها بحمد اهلل والثناء عليه ،ثم انتقلت إىل األصل

األول من أصول الدين عند املسلمني ،وهو التوحيد ،وبدأت بالتفصيل يف هذا

املوضوع املهم ،إذ قالت(( :وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،كلمة َج َ
عل

َ
َ
َ
معقوهلا))( .)48ففي
موصوهلا ،وأنار يف التفكر
وضمن القلوب
تأويلها
اإلخالص
َ
ّ

اجلملة األخرية ظهر كرس أفق التوقع األسلويب ،إذ كان املتلقي يتوقع أن تقول :وأنار

معقوهلا يف التفكر ،إال أهنا قدّ مت اجلار واملجرور عىل املفعول به؛ لتقوي أوارص
التفاعل بني املتلقي والنص ،ولكي حتفز ذهنه وتبعثه عىل التساؤل عن سبب هذا

مفعال لدينامية النص ،ومتلقيا إجيابيا
التقديم والتأخري ،وبسؤاهلا هذا يصبح عنرصا ّ
يسعى إىل فهمه فه ًام صحيحا ،إذا ما أدرك أن هدف هذا التقديم كان االختصاص؛

ألن من خصوصيات العقل هو التفكري.

هناك نص تقدم فيه اجلار واملجرور عىل املفعول املطلق ،فحينام حتدثت
الزهراء عن وفاة أبيها  قالت(( :ثم قبضه ُ
ٍ
اهلل إليه قبض ٍ
ورغبة
رأفة واختيا ٍر،
وإيثار))( ،)49وهنا نجد االنزياح الذي يكرس أفق التوقع عند املتلقي ،إذ إن أصل
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الكالم :ثم قبضه اهلل قبض ٍ
رأفة واختيار إليه ،فقد قدّ مت اجلار واملجرور إليه ،الذي
يشري إىل اهلل ّ
جل شأنه؛ للتعظيم واالختصاص.

 .2تقديم اجلار واملجرور عىل الفاعل
ظهر هذا النوع من كرس أفق التوقع األسلويب يف قول الزهراء (( :ال تأخذه

يف اهلل لومة الئم))( ،)50إذ إن أصل الكالم :ال تأخذه لومة الئم يف اهلل ،إال أهنا قدّ مت
اجلار واملجرور (يف اهلل) عىل الفاعل (لومة)؛ لتكرس أفق التوقع عند املتلقي ،ولتظهر

ّ
ولتعظمه.
أمهية اليشء املقدّ م؛

تصف السيدة الزهراء  حال بعض املرتدين بعد وفاة النبي األعظم ،

ّ
((فلام اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ،ظهر فيكم حسكة
فتقول :

النفاق))( ،)51فقد تقدم قوهلا ( :فيكم) عىل الفاعل (حسكة) ،وهبذا األمر س ُيكرس
أفق التوقع عند املتلقي ،وسيتفاعل مع النص ،ويبحث عن سبب هلذا االنزياح

األسلويب الذي ظهر فيه ،وقد كان سببه هو التعجب من حال هؤالء الناس وما
حصل هلم بعد وفاة الرسول الكريم  ،ولالختصاص.

 .3تقديم اجلار واملجرور عىل اخلرب

ٍ
ِ
العيش
رفاهية من
ورد هذا النوع من التقديم يف قول الزهراء (( :وأنتم يف

وادعون فاكهون آمنون))( ،)52فقد ُكرس أفق التوقع عند املتلقي؛ ألنه كان يتوقع أن
ٍ
رفاهية من
يأيت الكالم عىل وفق التوقع بأن تقول :وأنتم وادعون فاكهون أمنون يف

العيش ،إال أهنا عدلت عن الرتتيب الطبيعي للكالم ،وقدّ مت اجلارين واملجرورين
ٍ
رفاهية من العيش) عىل اخلرب ،وبذلك حققت املفاجأة واإلدهاش عند املتلقي،
(يف
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ثم حققت تفاعله مع النص .تصف الزهراء  حال الناس عند بعثة النبي
ومن ّ

األكرم  فتقول(( :وأشهد أن أيب حممد ًا عبدُ ه ورسو ُله ،اختاره قبل أن أرسله،

ّ
وسامه قبل أن اجتباه ،واصطفاه قبل أن ابتعثه ،إذ اخلالئق بالغيب مكنونة ،وبسرت
األهاويل مصونة ،وبنهاية العد ِم مقرونة))( ،)53فقد قدّ مت  شبه اجلملة من اجلار
واملجرور عىل اخلرب ،إذ إن تقدير الكالم :إذ اخلالئق مكنونة بالغيب ،ومصونة بسرت

األهاويل ومقرونة بنهاية العدم ،فقد مارس هذا االنزياح األسلويب عملية كرس أفق
التوقع عند املتلقي؛ لكي حي ّفزه عىل التفكر والتأمل يف سبب هذا التقديم ،ومن ثم
يتلقى النص بطريقة تفاعلية ،بعد أن اكتشف أن هذا التقديم كان لغرض العناية

واالهتامم ،فضال عن األثر الصويت الذي حيدثه عرب توافق رؤوس املقاطع واتفاقها

يف السجعات التي حققت توازي ًا صوتيا يؤثر يف املتلقي تأثري ًا واضح ًا ،وجيذبه إىل
النص بشكل أكرب.
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 ...اخلامتة ...
ظهر لنا عرب دراسة كرس أفق التوقع يف خطبة السيدة الزهراء  أن هذه الثيمة

من الثيامت املهمة يف نظرية التلقي ،وقد أرسى قواعدها قطب مدرسة كونستانس
األملانية هانز روبرت ياوس ،وتعدّ عنرص ًا ّ ً
مهام يذكي حالة التواصل والتفاعل بني

متيز النص الدينامي التفاعيل من النص العادي ،وتشري إىل
النص واملتلقي ،وإهنا ّ

قدرة منتج النص عىل التالعب باأللفاظ واألساليب من أجل ديمومة حالة التفاعل
نصه ومتلقيه.
بني ّ

ركز أكثر الباحثني الذين درسوا كرس أفق التوقع يف دراسات تطبيقية عىل كرس

أفق التوقع األسلويب ،إال أننا مل نكتف يف هذا البحث هبذا النوع فقط ،بل سعينا إىل

االجتهاد يف إظهار أنواع أخرى من كرس أفق التوقع ،ك ّنا قد رصدناها يف خطبة

السيدة الزهراء ؛ لذلك توصل البحث إىل أن ثمة ثالثة أنواع من كرس أفق التوقع،

هي كرس أفق التوقع االجتامعي ،واملوضوعي ،واألسلويب ،فال ينبغي -عند دراسة
أي نص -الرتكيز عىل كرس أفق التوقع األسلويب فقط ،بل عىل الباحثني التدقيق أكثر
يف النصوص املقروءة؛ ليجدوا أنواعا أخرى من كرس أفق التوقع ،وهذا ما أدعو إليه
يف بحثي املتواضع هذا .وتأسيس ًا عىل ما تقدّ م فقد رصد البحث عرب دراسة كرس أفق
التوقع يف خطبة السيدة الزهراء  ،ثالثة أنواع منه هي:

 .1كرس أفق التوقع االجتامعي ،فقد سعت الزهراء  إىل كرس القيود املفروضة
عىل املرأة ،فقررت اخلروج إىل املسجد ،هي وجمموعة من النساء؛ لتلقي خطبتها
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أمام املأل ،وتبني موقفها ،وبذلك شكل هذا احلدث اخلارق للعادة خروجا عن
النسق االجتامعي السائد ،وكرس ًا ألفق توقع املجتمع وقتذاك.

 .2كرس أفق التوقع املوضوعي ،إذ توقع املتلقون للخطبة أن تبدأ الزهراء خطبتها
بطلب أرض فدك التي نحلها إياها أبوها  يف حياته ،إال ان حرصها عىل

عقيدة املسلمني وعىل بيان أثر النبي األعظم  يف هذه األمة ،وعىل إظهار
فلسفة العبادات واحلفاظ عىل بيضة اإلسالم كان أشد من حرصها عىل املطالبة

أخرت موضوع املطالبة بح ّقها .هذا األمر ّ
شكل كرس ًا
بأرض فدك ،لذلك ّ
ثم أدى إىل تفاعل أكثر
ألفق توقع املتلقني يف تسلسل موضوعات اخلطبة ،ومن ّ

معها.

 .3كرس أفق التوقع األسلويب ،وظهر بشكل جيل بوساطة تقنية التقديم والتأخري،
يف حني ظهر بشكل قليل عن طريق احلذف والذكر ،أما التقديم والتأخري فقد
ظهر عرب تقديم اجلار واملجرور عىل املفعول به ،وعىل الفاعل ،وعىل اخلرب ،وقد

أرشنا إىل أسبابه يف أثناء البحث.
.1
.2

.3
.4

بحث :فعل القراءة وإشكالية التلقي ،حممد خرماش ،جملة عالمات يف النقد ،ع ،1998 ،10
موقع سعيد بنكراد عىل الرابط اآليتhttp:saidbengrad.free.fr :
ينظر :بحث :املتوقع والال متوقع يف شعر حممود درويش ،دراسة يف مجالية التلقي ،د .عبد
الباسط الز ّيود ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا ،ج ،18ع،37
مجادى الثانية .430 ،#1427
ينظر :بحث :نظرية التلقي تأطري ونموذج ،د .حممد دخييس ،موقع رابطة أدباء الشام عىل
الرابط اآليت.www.odabasham.net :
 Jauss; Pour une ésthétique، de la reception، p64نقال عن :أفق التوقع عند ياوس ما
بني اجلملة والتاريخ ،د .خري الدين دعيش ،جملة املخرب ،ع.78 ،2009 ،1
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 .6ينظر :مجالية التلقي ،من أجل تأويل جديد للنص األديب ،هانز روبرت ياوس ،ترمجة :رشيد
بنحدو ،منشورات املجلس األعىل للثقافة ،مرص ،ط2004 ،1م.51 ،47 ،44 ،
 .7القصيدة والنص املضاد ،عبد اهلل الغذامي ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار البيضاء،
ط1994 ،1م.164 ،
 .8بحث :قراءة يف القراءة ،رشيد بنحدو ،الفكر العريب املعارص ،مج ،1ع1998 ،48م.21 ،
 .9ينظر :مجاليات التلقي ،سامي اسامعيل ،املجلس األعىل للثقافة ،مرص ،ط.95 ،2002 ،1
 .10بحث :املتوقع والال متوقع يف شعر حممود درويش.434 ،
 .11مجاليات األسلوب والتلقي ،د .موسى ربابعة ،مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنرش
والتوزيع ،اربد – األردن ،ط.93 ،2000 ،1
للنص األديب.12 ،
 .12ينظر :مجالية التلقي – من أجل تأويل جديد ّ
للنص األديب.12 ،
 .13ينظر :مجالية التلقي – من أجل تأويل جديد ّ
 .14ينظر :مجاليات التلقي يف الرسد القرآين ،د .يادكار لطيف الشهرزوري ،دار الزمان للطباعة
والنرش ،دمشق ،سوريا ،ط .239 ،2010 ،1وينظر :مجاليات االسلوب والتلقي.91 ،89 ،
 .15معجم مصطلحات علم النفس عريب-فرنيس– انكليزي ،إعداد د .عبد املجيد ساملي و د.
نور الدين خالد ورشيف بدوي ،دار الكتاب املرصي ،دار الكتاب اللبناين ،ط#1419 ،1
1998م.82 ،
 .16ينظر :نظرية التلقي – مقدمة نقدية ،روبرت هولب ،ترمجة عز الدين إسامعيل ،كتاب النادي
الثقايف األديب بجدة ،ط1994 #1415 ،1م.231 ،
Hans Robert jauss: pour une: herméneneutique litteraire، trad: Maurice .17
 ،édifion: Gallimard، Paris، 1988. P42نقال من :أفق التوقع عند ياوس.80 ،
 .18ينظر .jauss; pour une ésthétique Dela Réception، p 50 :نقال عن :أفق التوقع عند
ياوس.80 ،
 .19النساء .20-19
 .20ينظر :جممع البيان يف تفسري القرآن ،أمني الدين الفضل بن احلسن الطربيس ،دار القارئ ودار
الكتاب العريب ،بريوت ،ط2009 #1430 ،1م.42-41/3 ،
 .21ينظر :جممع البيان يف تفسري القرآن.41/3 :
 .22النساء.22 :

195

 .23ينظر :جممع البيان يف تفسري القرآن.47-46/ 3 :
 .24التكوير.9-8 :
 .25النحل.59-58 :
 .26احلجرات.13 :
 .27النساء.124 :
 .28ينظر :فاطمة بضعة مني ،حسني الشاكري ،املؤسسة اإلسالمية للتبليغ واإلرشاد ،إيران،
ط2001 #1422 ،1م.161 ،
 .29ينظر :فاطمة الزهراء  من املهد إىل اللحد ،السيد حممد كاظم القزويني ،مؤسسة النور
للمطبوعات ،بريوت ،ط1991 #1411 ،1م.234 ،
 .30ينظر :فدك يف التأريخ ،السيد حممد باقر الصدر ،مركز األبحاث والدراسات التخصصية
للشهيد الصدر ،إيران ،ط.20 ،#1425 ،2
هيود ،املكتبة العرصية،
 .31بالغات النساء ،أمحد بن أيب طاهر طيفور ،حتقيق بركات يوسف ّ
بريوت ،د.ط2005 #1426 ،م.32 ،
 .32االحتجاج ،أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس ،دار املرتىض ،بريوت ،ط#1429 ،1
2008م.112 ،
 .33ينظر :فدك – أبعادها .دالالهتا .وامتداداهتا ،د .عبد املجيد فرج اهلل ،دار املحبني للطباعة
والنرش ،ط2008 #1429 ،1م.124 ،
 .34يعدّ كتاب بالغات النساء أليب الفضل أمحد بن أيب طاهر طيفور املتوىف سنة  ،#280من أقدم
املصادر التي نقلت خطبة السيدة الزهراء ّ ،إال أننا سوف نعتمد يف إيراد اخلطبة عىل كتاب
االحتجاج للشيخ أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس؛ لدقته يف نقلها.
 .35االحتجاج ،113 :وينظر :بالغات النساء.33 :
 .36االحتجاج.113 :
 .37ينظر :االحتجاج.114 :
 .38ينظر :االحتجاج.114 :
 .39ينظر :االحتجاج.115 :
 .40االحتجاج.115 :
 .41فاطمة الزهراء من املهد إىل اللحد.236 :
 .42نظرية التلقي –أصول وتطبيقات ،-د .برشى موسى صالح ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،ط1999 ،1م.29 ،
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 .43ينظر :أرسار التشابه األسلويب يف القرآن الكريم ،د .شلتاغ عبود ،دار الرسول األكرم ودار
املحجة البيضاء ،بريوت ،لبنان ،ط2003 #1424 ،1م.85-84 ،
 .44ينظر :مستويات الرسد الوصفي القرآين –دراسة أسلوبية ،-د .طالل خليفة سلامن ،دار
الرافد للمطبوعات ،بغداد ،ط2012 #1433 ،1م.233-232 ،
 .45ينظر :مستويات الرسد اإلعجازي يف القصص القرآين ،شارف مزاري ،منشورات احتاد
الكتاب العرب ،دمشق ،د.ط.189 ،2001 ،
 .46ينظر :الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن ،كامل الدين الزملكاين ،حتقيق :د .خدجية احلديثي
ود.أمحد مطلوب ،منشورات رئاسة ديوان األوقاف ،مطبعة العاين ،بغداد ،ط#1394 ،1
1974م .290،وينظر :معرتك األقران يف إعجاز القران ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق:
عيل حممد البجاوي ،دار الفكر العريب ،د.ط ،د.ت .180-171/1 ،وينظر :معاين النحو،
د.فاضل صالح السامرائي ،منشورات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،جامعة بغداد،
بيت احلكمة ،د.ط ،د.ت 161/1 ،وما بعدها .وينظر :التقديم والتأخري يف القران الكريم،
محيد أمحد العامري ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط1996 ،1م 13 ،وما بعدها.
 .47االحتجاج .115/1
 .48االحتجاج .115/1
 .49االحتجاج.113/1 :
 .50االحتجاج .113/1
 .51االحتجاج.115/1 :
 .52االحتجاج.115/1 :
 .53االحتجاج.115/1 :
 .54ينظر :االحتجاج.113/1 :

197

املصادر واملراجع
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.6

.7

.8

القرآن الكريم.
االحتجاج ،أمحد بن عيل بن أيب طالب
الطربيس ،دار املرتىض ،بــريوت ،ط،1
2008 #1429م.
أرسار التشابه األســلــويب يف الــقــرآن
الكريم ،د .شلتاغ عبود ،دار الرسول
األكرم ودار املحجة البيضاء ،بريوت،
لبنان ،ط2003 #1424 ،1م.
الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن،
كامل الدين الزملكاين ،حتقيق :د .خدجية
احلديثي ود .أمحــد مطلوب ،مطبعة
العاين ،بغداد ،ط1974 #1394 ،1م.
بــالغــات الــنــســاء ،أمحــد بــن أيب طاهر
طيفور ،حتقيق :بركات يوسف هيود،
املكتبة العرصية ،بريوت ،د.ط#1426 ،
2005م.
التقديم والتأخري يف الــقــرآن الكريم،
محيد أمحد عيسى العامري ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،ط1996 ،1م.
مجاليات األسلوب والتلقي ،د .موسى
ربابعة ،مؤسسة محادة للدراسات ،أربد،
األردن ،ط2000 ،1م.
مجــالــيــات التلقي ،ســامــي إسامعيل،
املجلس األعــىل للثقافة ،مــرص ،ط،1
2002م.
مجاليات التلقي يف الــرسد الــقــرآين ،د.
يادكار لطيف الشهرزوري ،دار الزمان
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للطباعة والنرش ،دمشق ،سوريا ،ط،1
2010م.
 .9مجالية التلقي  -من أجل تأويل جديد
للنص األديب ،هانز روبـــرت يــاوس،
ترمجة :رشيد بنحدو ،املجلس األعىل
للثقافة ،مرص ،ط2004 ،1م.
 .10فاطمة بضعة مني ،حسني الشاكري،
املؤسسة اإلسالمية للتبليغ ،إيران ،ط،1
2001 #1422م.
 .11فاطمة الــزهــراء مــن املهد إىل اللحد،
حممد كاظم القزويني ،مؤسسة النور
للمطبوعات ،بــريوت ،ط#1411 ،1
1991م.
 .12فدك – أبعادها دالالهتا وامتداداهتا ،د.
عبد املجيد فرج اهلل ،دار املحبني للطباعة
والنرش ،ط2008 #1429 ،1م.
 .13فــدك يف التاريخ ،حممد باقر الصدر،
مركز األبحاث والدراسات التخصصية
للشهيد الصدر ،إيران ،ط1425 ،1ه.
 .14الــقــصــيــدة والــنــص املــضــاد ،عــبــد اهلل
الغذامي ،املركز الثقايف العريب ،بريوت،
الدار البيضاء ،ط1994 ،1م.
 .15جممع البيان يف تفسري القرآن ،أمني الدين
الفضل بن احلسن الطربيس ،دار القارئ
ودار الكتاب الــعــريب ،بــريوت ،ط،1
2009 #1430م.

 .16مستويات الرسد اإلعجازي يف القصص
القرآين ،شارف مزاري ،منشورات احتاد
الكتاب العرب ،دمشق ،د.ط2001 ،م.
 .17مستويات الـــرسد الــوصــفــي الــقــرآين
–دراسة اسلوبية ،-د .طــالل خليفة
سلامن ،دار الرافد للمطبوعات ،بغداد،
ط2012 #1433 ،1م.
 .18معاين النحو ،د.فاضل صالح السامرائي،
منشورات وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،جامعة بغداد ،بيت احلكمة،
د.ط ،د.ت.
 .19معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،جالل
الــديــن السيوطي ،حتقيق :عــيل حممد
البجاوي ،دار الفكر العريب ،د.ط ،د.ت.
 .20معجم مصطلحات علم النفس عريب-
فرنيس – انكليزي ،إعداد د .عبد املجيد
ساملي و د .نــور الدين خالد ورشيف
بـــدوي ،دار الــكــتــاب املـــرصي – دار
الكتاب اللبناين ،ط1419 ،1ه 1998م.
 .21نظرية التلقي –أصول وتطبيقات،-
د .برشى موسى صالح ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،ط1999 ،1م.
 .22نظرية التلقي – مقدمة نقدية ،روبرت
هــولــب ،تــرمجــة :عــز الــديــن اسامعيل،
كتاب النادي الثقايف األديب بجدّ ة ،ط،1
1415ه 1994 -م.
 .23أفــق التوقع عند يــاوس ما بني اجلملة
والتاريخ ،د .خري الدين دعيش ،جملة
املخرب ،ع.2009 ،1

 .24فعل الــقــراءة وإشكالية التلقي ،حممد
خرماش ،جملة عالمات يف النقد ،ع ،10
1998م.
 .25قراءة يف القراءة ،رشيد بنحدو ،الفكر
العريب املعارص ،مج ،1ع1998 ،48م.
 .26املتوقع والــال متوقع يف شعر حممود
درويش ،دراسة يف مجالية التلقي ،د .عبد
الباسط الز ّيود ،جملة جامعة أم القرى
لعلوم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا،
ج ،18ع ،37مجادى الثانية .#1427
 .27نظرية التلقي تأطري ونموذج ،د .حممد
دخييس ،موقع رابطة أدبــاء الشام عىل
الرابط اآليت.www.odabasham.net :
 .28النظرية النقدية ومفهوم أفق التوقع،
السيد إبراهيم ،جملة عالمات يف النقد،
مج ،8ج1999 ،32م.
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