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امللخص
عندما نصف مكانا فﺈننا نذكر صفاته  ،و متعلقاته بشكل مباﴍ أو غري مباﴍ

ورصد إمكانات هذا املكان  ،وهذا األمر ﳚعل املتلقي يوقن بتغري حال النص إﱃ

حال أخر بسبب تغري املكان وخلفياته ،ويعيد املكان توﻇيف الصورة الفنية

لتفعيل اخليال  ،وإعادة تشكيل العاﱂ  ,واكتشاف عالقاته الكامنة  ,واجلمﻊ بني
عنارصه املتضادة  ,والصورة الفنية تكسب املكان صفة ﲨالية من خالل إعطائه

قيمة داللية ﲤيز بني ﻇواهره ؛ ألن الﴚء يف مكانه ﳛقق وجوده اخلارجي بذلك
الوجود  ،ويشري إﱃ حقيقة واقعه يف العاﱂ أما وجوده داخل املكان يف النص فيجعله

ﳛمل داللة خاصة  ،وتربز بعد ذلك املشاركة الوجدانية بني نظرة املبدع  ،وإدراك
صورا هلا صلة
املتلقي  ،بل إن طبيعة املكان ﲢدد طبيعة النص وطريقة قوله  ،وتثري
ً

بﺈحساسهام معا  ،ويمكن للغة أن تعطي النص أبعادا حسية  ،وإﳚاد ما ال وجود له
إال بخيال املبدع  ،ومن ثم إضفاء صفة الواقعية عﲆ ما هو خيايل  ،ومن هنا ﲣرج

الكلامت من كوهنا إشارات إﱃ كوهنا رموزا كثيفة دالليا  ,حمققة مستو أعﲆ من
اإلبداع الفني.

وما حصل يف النص احلسيني كان أمرا ﳑاثال  ،فقد ﲢددت طبيعة النص

احلسيني بحسب املكان الذي وقعت فيه األحداث  ،فبني النص بطريقة تﺆثر يف

املتلقي وتساعده يف إدراك أبعاده  ،لكن املهم لنا هو النظر إﱃ تشكيله حسب طبيعة

املكان  ،فنجد آليات مهمة بدت واضحة فيه  ،مثل الرمز  ،أو التكثيف الداليل

 ،أو اقتباس اآليات القرآنية  ،وسوق احلجج والرباهني عﲆ صحة ما يساق من
حقائق انسانية  ،واستعامل اللون سواء بشكل رصيح أو غري رصيح  ،وتتفاعل
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العنارص املكانية يف تناسقها أو يف تضادها لتشكل بعدا ﲨاليا من أبعاد النص األديب

يكون بﺆرة للعالقات التي ﲡمﻊ عنارص النص وتﺆلفها  ,فاملكان يكشف عن
 ,ﳑا ِّ
شخصية اإلنسان  ,يف حني يعطي األخري للمكان قيمته بوجوده فيه  ،إال إن ما حصل
يف اخلطاب احلسيني كان عالقة ﲢاور بني املكان واإلنسان فوجود اإلمام احلسني

 gفيه أعطاه خلو ًدا وأﳘي ًة  ،وأكسبه داللته التارﳜية والسياسية واالجتامعية .
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Abstract:
When describing a place, we recall its characteristics, contents
directly or indirectly and monitor its potentiality. Such sets the interlocutor makes the receiver sure that the text is changed as much
as the place and the background experience a change. The reality
of the place grants a sense of aestheticism as there is a semantic
value: something is its place gains its existence in a space.
By the same token, the Husseinist text relishes in the real place
of the main incident in history .So the text in a way that affects the
recipient and help him realize its dimensions, but what is important for us is to consider the composition according to the nature
of the place. There are clear important mechanisms: symbols, the
semantic condensation, the quotation of Quranic verses, proofs of
the validity of human truths, and the use of color, whether explicitly
or not, and interacting spatial elements in their consistency. Thus,
the place reveals a human personality, when giving the last place of
its value through its presence in , but what happened in the Husseinist speech is the nexus between the dialogue , the place and the
human presence , Imam Al-Hussein (peace be upon him) granting
eternal importance and a historical, political and social significance
to the place .
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املكان  ،واحليز  ،والفضاء وغريها من األسامء الدالة عليه  ،هي إشارات مهمة

ملا يكون من موقﻊ يف الكون يشغله اإلنسان  ،ويامرس فيه حياته بكل تفصيالﲥا
الدقيقة  ،فهو يعيش يف املكان  ،ويواصل حياته ضمن الزمان  ،وقد فطن املبدعون

ألﳘية املكان ودوره يف تشكيل حياة اإلنسان  ،فهو يعيش فيه  ،ويتطور فكره وتنمو

شخصيته  ،وتتغري مشاعره بحسب املكان الذي يعيش فيه فقد يكون تعيسا  ،إذا

ما عاش يف السجن  ،أو قد يكون سعيدا إذا عاش يف مكان ﲢف به احلدائق الغنّاء
وتشدو فيه الطيور املغردة  ،وقد يصبح قلقا خائفا لو رماه قدره عﲆ جزيرة نائية

يف أحضان البحار  ،فﺈذا كانت هذه حال البرش يف املكان وتأثره به  ،فقد كان لزاما

أن يظهر املكان يف موقﻊ مهم يف كالم البرش ولغتهم  ،ومن ذلك النص األديب عﲆ
اختالف نوعه من رواية  ،أو قصة  ،أو مﴪحية  ،وليست الرسالة  ،أو اخلطبة ببعيدة

عن هذا األمر .

وﱂ يرض االنسان منذ القدم باملكان الذي يعيش فيه فحاول أن يغريه ويبدله

؛ ليثبت هيمنته وسيطرته عليه من خالل اثبات وجوده وكينونته فيه  ،فبنى القصور
 ،وشيد احلصون  ،وع ّظم بناء القالع  ،وع ّبد الطرق  ،وهندس احلدائق الغناء ،

يف حماولة منه إلثبات وجوده وتعزيز سيطرته  ،وإثبات هويته  ،يف مقابل إدراكه
حقيقة أنه يعيش بني ثنائية املكان  ،والزمان إذ يمثل أحدﳘا الثبات وهو املكان  ،يف

حني يمثل اآلخر املتغري أي الزمان  ،واملكان يدرك باحلواس  ،يف حني يدرك الزمان

بالعقل والشعور واملكان صورة بدائية ﲢسها حواسنا اخلمس  ،ويدرك اإلنسان
الزمان إدراكا غري مباﴍ من خالل قوة تسلطه عليه  ،وتأثريه فيه ).)1

أد وجود اإلنسان يف املكان إﱃ بناء عالقة بينهام ،تنامت العالقة حتى أصبح
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املكان موضوعا للبحث بغية التعمق يف املحسوس) )2؛ لذا وجدت دراسات كثرية

عنيت بذلك املوضوع  ،فدرست خصائص املكان أي العالقات املكانية مثل :
اجلزء بالكل  ،وعالقات االندماج واالنفصال واالتصال  ،التي تعطينا شكل املكان
الثابت  ،الذي ال يتغري بتغري املسافات واملساحات واألحجام).)3

وتنوعت الدراسات عن املكان وقسمته عﲆ أساس سلطة األماكن)،)4

وحاز املكان بعدا فلسفيا فأصبح هـو ما ﳛل فيه الﴚء  ،أو ما ﳛوي ذلك الﴚء

وﳛده ويفصله عن األشياء الباقية) .)5وتقسم كذلك إﱃ مكان تصوري  ،ومكان

إدراكي حﴘ  ،ومكان فيزيائي  ،ومكان مطلق) ، )٦وملا كانت الرواية هي اإلنسان

نفسه وحياته ؛ لذا عني نقاد الرواية بدراسته  ،واسموه  :املكان الروائي  ،والفضاء
اجلغرايف ،والفضاء الداليل  ،والفضاء النص  ،والفضاء بوصفه منظورا) .)7ﲡري فيه

أحداث الرواية  ،ويشري الفضاء الروائي إﱃ املﴪح الروائي بأكمله  ،ويكون املكان

جزءا منه) .)٨واملكان يف النص الروائي عنرص غالب حامل لداللة العمل الروائي،

ويمثل حمورا من حماور الرواية وعنارصها  ،وعندما تفقد الرواية صيغتها املكانية ،

فهي ستفقد حتام خصوصيتها وأصالتها) ، )9واملكان بحكم طبيعته يﺆثر يف املبدع

 ،ويساعده يف استخراج مكنونات ذاته  ،فيجري اإلبداع عﲆ لسانه  ،ويبدع قلمه

ﲨال رائعة تﺆثر يف من يقرأها ) ، )10ويعرب عام يريد قوله ) .)11ومن منبﻊ أﳘية املكان
استقيت فكرة ربﻂ النص احلسيني بمكانه  ،وكيفية تأثري املكان فيه  ،والفرق بني

املكان الروائي واملكان احلقيقي  ،ووجوده فيه ﳜتلف جذريا عن املكان يف النص

احلسيني ؛ لكون املكان حقيقيا  ،احتضن أحداثا جساما هزت أركان العاﱂ  ،وكتبها
التاريﺦ ونقلها عرب العصور .
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إبداع املكان وتشكيله يف النص وعالقة املكان الواقعي به :
املكان يف النص اللغوي بناء  ،يشيده خيال املبدع ويبنيه مكونا بذلك

رصحا كامال  ،يضمنه كل املشاعر والتصورات التي تستطيﻊ اللغة التعبري عنها

; وتعتمد طريقة بنائه عﲆ سعة خياله وإحاطته باألفكار بشكل عام  ،ومادة هذا
البناء هي الكلامت التي ينتقيها خيال املبدع بال وعي منه وأحيانا بشكل وا ﹴع)، )12

فاملكان متخيل مثلام بنته الكلامت انصياعا ألغراض التخييل وحاجته  ،عربت عنه

تلك الكلامت التي تنتجها ﳎموعة من األساليب اللغوية املختلفة التي نجدها يف
النص) .)13ومعنى ذلك أن عبقرية األدب واألديب تبدو واضحة من حيزه اإلبداعي
الذي يسري فيه ) .)14ويمتلك الروائي وسائل متنوعة ﲢقق له غاياته يف اإلبداع الفني

منها الوصف الذي يعد طريقا للبوح يستعمله املبدع إلﻇهار مكنونات نفسه بلغة
معربة  ،وتولد هذه اللغة الصورة الفنية التي تثري خيال املتلقي  ،وﲡعله يشعر بحالة

توهم احلقيقة  ،فيظن لوهلة أن ما يرتسم عﲆ صفحة خياله هو حقيقة وليس خياال ،
ومن وسائل استثارة اخليال توﻇيف الرموز واالستعانة هبا  ،ولكل منها دوره الفعال

يف النص الروائي .ثم الوصف فالروائي حني يلجأ إﱃ الوصف  ،يبذل قصار

جهده للربهنة عﲆ قدرته أن ﳚعلنا نر األشياء أكثر وضوحا ؛ ألن الوصف هو:

� ذكر الﴚء كام فيه من األحوال واهليﺌات�) ، )15بشكل حمسوس وأمني) ،)1٦معيدا
إنتاج األشياء التي تبدو ساكنة بال حركة  ،متمثال احلركة هلا يف سكوهنا الذي يلفها

بشكل منظور) ،)17مغلفا باملصداقية مطابقا للواقﻊ يف مظهره اخلارجي  ،حمققا
ملرجعية مشاهدة .
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وما يعنينا يف البحث هو وصف املكان الطبيعي احلقيقي  ،وﲡسيده للوقوف

عﲆ أدق صورة له ﲣربنا بام يمكن أن نراه عﲆ أرض الواقﻊ من خالل الصورة
البرصية املتكاملة) ، )1٨املدركة بوساطة اللغة) )19التي تقدم تفصيالت دقيقة لعاﱂ

واقعي وليس عاملا متخيال) . )20ذلك العاﱂ املتصف بكل � املعاين الوصفية التي

تدخل يف تركيب صورة املكان والقيم الرمزية املنبثقة عنها � � ) ، )21للوقوف عﲆ

العالقة بني املكان والشخصية يف النص احلسيني  .ومد اختالف صفاﲥا وتنوعها

من مكان إﱃ آخر واكتشاف الفوارق االجتامعية والنفسية واأليديولوجية لدﳞا ،
فاإلنسان مهام تنوعت مكانته  ،وتغريت أحواله ؛ ال بدّ له من أن يتأثر باملكان الذي

منظورا حينا وغري منظور أحيانا  ،لكنه
يضمه بشكل أو بﺂخر) ، )22التأثر قد يكون
ً

أمرا مﺆثرا يف اخلطاب الذي يصدر عنه  ،ويوجهه إﱃ اآلخرين موضحا دالالت
يبقى ً
مهمة تعزز فكرة ما يود عرضه يف نصه  ،ومن هنا سيعيد املبدع إنتاج الواقﻊ يف نصه
متخذا من ذلك الواقﻊ وجودا حيا داخل النص قد يتعد ﳎرد كيان ﳛمل داللة
خاصة  ،أو إشارة إﱃ ﳾء ما  ،إنه حالة ملهمة يريد املبدع إيصال تأثريها إﱃ املتلقي

))23

 ،راسام بذلك الصورة الفنية التي ﲢدد املكان وتعطيه أﳘيته الوجودية مكونا إحساسا

تبادليا مﻊ املتلقي بأﳘية املكان وحضوره الطاغي يف النص اإلبداعي ؛ ألن � الصورة
الفنية ال تثري يف ذهن املتلقي صورا برصية فحسب ،بل تثري صورا هلا صلة بكل

اإلحساسات املمكنة التي يتكون منها نسيج اإلدراك اإلنساين ذاته� ) . )24وهذه

األمور كلها ال تتحقق اال من خالل إمكانية اللغة  ،وعبقريتها التي ال حدود هلا التي

تتجﲆ يف التصوير االﳛائي  ،وﲥذيب املادة املحسوسة ؛ إلثارة االنفعال اجلاميل ). )25
وأسوق مثاال عﲆ املكان يف اخلطاب احلسيني :البيوت أو اخليام التي ﳛمي

هبا آل البيت عليهم السالم � � ثم إنه gأمر أصحابه أن يقاربوا البيوت بعضها من
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بعﺾ ليستقبلوا القوم من وجه واحد وأمر بحفر خندق من وراء البيوت يوضﻊ فيه
احلطب  ،ويلقى عليه النار إذا قاتلهم العدو كيال تقتحمه اخليل فيكون القتال من

وجه واحد � ) .)2٦ومن املعتاد عليه أننا عندما ندرس املكان يف النص األديب  ،نضﻊ

يف احلسبان أن املكان متخيل  ،وكل تفصيلة فيه من ابتداع املبدع  ،لكن عندما ننظر
إﱃ املكان وندرسه يف النص احلسيني فﺈننا ننظر إﱃ مكان حقيقي  ،ذي أبعاد إنسانية
وحضور إنساين  ،فالبيوت هنا اخليام التي تضم النساء والصغار الضعاف الذين ال

حول هلم وال قوة  ،وأعينهم ترنو إﱃ اإلمام احلسني  g؛ لكي ﳛميهم  ،فام كان منه
إال أن أمر بجمعها إﱃ بعضها ؛ ﳑا يوحي بالقوة  ،وإيقاد النار خلفها ﳚعلها أكثر

أمنا  ،ونجد النص الذي جاء يف معرض احلديث عن البيوت يف اخلطاب احلسيني

موحيا بالثقة والقوة  ،قال اإلمام احلسني  � : gإين خرجت أتفقد التالع والروايب
ﳐافة أن تكون مكمنا هلجوم يوم ﲢملون وﳛملون ثم رجﻊ  gوهو قابﺾ عﲆ يد

نافﻊ ويقول  :هي هي واﷲ وعد ال خلف فيه � � ) .)27فاحلسني  gاستعمل كلمة

(ﳐافة)  ،وفيها اشعار باخلوف عﲆ من معه من نساء وأطفال بل حتى الرجال كذلك
؛ لذا قال بعدها موجها كالمه لنافﻊ بن هالل اجلميل  � :أال تسلك بني هذين اجلبلني
يف جوف الليل وتنجو بنفسك ؟ فوقﻊ نافﻊ عﲆ قدميه يقبلهام ويقول  :ثكلتني أمي ،
عيل ال فارقتك  ...ثم دخل اإلمام
إن سيفي بألف وفرﳼ مثله فواﷲ الذي م ّن بك ّ

احلسني خيمة زينب hووقف نافﻊ بﺈزاء اخليمة ينتظره فسمﻊ زينب تقول له  :هل

استعلمت من أصحابك نياﲥم  ،فﺈين أخشى أن يسلموك عند الوثبة  ،فقال هلا  :واﷲ

لقد بلوﲥم فام وجدت فيهم إال األشوس األقعس يستأنسون باملنية دوين استﺌناس

الطفل إﱃ حمالب أمه � ) . )2٨ويأﰐ سﺆال السيدة زينب عليها السالم موجها ذهن
املتلقي لاللتفات نحو اجلبل فيتبادر حاال إﱃ الذهن موقف نافﻊ الذي رفﺾ ترك
٢٥٠
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اإلمام احلسني  ، gوالنجاة بنفسه إذ أدرك أن النجاة باتباع احلسني  ،وليس برتكه.
ولو عدنا إﱃ وصف املكان وطريقة اإلمام احلسني  gيف التعامل مﻊ املكان

نجده قد قارب البيوت  ،ثم أعد سورا ناريا حوهلا وهو سور يبنى ﴎيعا ثم ﳜمد

ﴎيعا بحسب تأثريات األجواء حوله  ،ثم أوجد مسلكا للهرب منه  ،ونعود إﱃ

ﲤثل النص احلواري بينه  gوأخته زينب  ، hفنجد أوال استعالم النيات وهو
يشبه تقارب البيوت  ،ثم ﴎعة بناء السور واحتامل زواله بوثبة الفرسان التي تكون

ﴎيعة اوال ثم قد ﲣمد ﴎيعا  ،وأخريا االستكانة والشعور باألمان  ،ونجد مثيله
قوله عن أصحابه  :يستأنسون باملنية دوين استﺌناس الطفل إﱃ حمالب أمه  ،وما ﳚب

الوقوف عنده أن اإلمام احلسني  gﱂ يأبه لنفسه بقدر ما اهتم بأصحابه فهو ناﻇر
إﱃ حاهلم ﳜاف عﲆ مصريهم وحياﲥم .

ونجد وقوفه يف مكان يوم عاشوراء � أنه ملا أصبح يوم عاشوراء وصﲆ

بأصحابه صالة الصبح قام خطيبا فيهم محد اﷲ وأثنى عليه ثم قال  :إن اﷲ تعاﱃ
أذن يف قتلكم وقتيل يف هذا اليوم فعليكم بالصرب والقتال � ) . )29ونجد هنا تأثري

املكان واضحا عﲆ الرغم من أنه ﱂ يذكره رصﳛا إال أن وجوده كان حاﴐا يف النص

وطبيعته اخلاصة  ،إذ التجأ إﱃ الصالة وهي مصدر قوة وعزم  ،واﲡه إﱃ اخلطابة
وفيها استحضار للقوة املعنوية يف النفس  ،وحماولة توصيلها للسامﻊ.

ونجد مثاال آخر متحققا يف املكان غري املحدد باسم معني مثال ذلك ساحة

املعركة التي حدثت فيها واقعة الطف  ،ويظهر أثر ذلك يف النص احلسيني فقﻂ ،

عندما انتقل الكالم من كونه توجيها أو تعبريا عن حالة ما إﱃ كونه دعاء  ،واستغاثة

باﷲ سبحانه وتعاﱃ القوي املتعال الذي بيده ملكوت كل ﳾء  ،وهو ينرص من شاء
٢٥١

ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳊﺴﻴﲏ)ﰲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ(

 ،ويعز من يشاء  ،من ذلك � ملا نظر اإلمام احلسني  gإﱃ ﲨعهم كأنه السيل  ،رفﻊ

يديه بالدعاء وقال  :اللهم أنت ثقتي يف كل كرب ورجائي يف كل شدة وأنت يل يف

هم يضعف فيه الفﺆاد وتقل فيه احليلة وﳜذل فيه
كل أمر نزل يب ثقة وعدة  ،كم من ّ

الصديق ويشمت فيه العدو  ،أنزلته بك وشكوته إليك  ،رغبة مني إليك عمن سواك

فكشفته وفرجته  ،فأنت ويل كل نعمة ومنتهى كل رغبة �).)30

وتستمر تلك احلالة ويبقى الدعاء هو احلالة التي ﲥيمن عﲆ املكان غري املحدد

يف ساحة املعركة  � ،ثم رفﻊ يديه نحو السامء  ،وقال  :اللهم احبس عنهم قطر السامء
وابعث عليهم سنني كسني يوسف وسلﻂ عليهم غالم ثقيف يسقيهم كأسا مصربة

فﺈهنم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك املصري � ) .)31ومكان املعركة

مكان يشري إﱃ احلواجز التي تغري مسار حياة اإلنسان وتدفعه إﱃ املطالبة باحلرية ؛

لكوهنا املعنى األسمى الذي ينشده اإلنسان ليعيش فيه معززا مكرما فهي � املعنى
األعﲆ لكل وجود إنساين� ) ، )32وال ﳚد اإلنسان نفسه اال بحالة ﲤثل � ﳎموع من

األفعال التي يستطيﻊ اإلنسان أن يقوم هبا دون أن يصطدم بحواجز أو عقبات ،أي

بقوة ناﲡة من الوسﻂ اخلارجي ،ال يقدر عﲆ قهرها أو ﲡاوزها � ).)33
داللة املكان وأثره املوحي يف النص احلسيني :

الداللة أمر مستوحى من املكان  ،وليس ﴍطا أن يكون املكان كله ذا داللة

فقد يكون جزء منه كافيا ألن ﳛقق ذلك  ،مثل أحد عنارصه أو ما يتعلق به  .والبحث

عن الداللة ليس أمرا صعبا فهي يعتمد عﲆ قراءة املتلقي وفهمه ملا يقرأ  ،ونجد يف
النص احلسيني أماكن ذات داللة وإﳛاء وأكثرها وضوحا وتأثريا هي ساحة اجلدال
واحلوار فقد وقف اإلمام احلسني gﳎادال وحماورا ومدافعا عن موقفه  ،وحقه فيام
٢٥٢
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يطالب به  ،فكانت ساحة اجلدال واحلوار فضاء مهام ﻇهر فيه أثر املكان يف اخلطاب
احلسيني  ،فقد استعان اإلمام احلسني  gبه ؛ لتحقيق ما يريد واستعان بمعلومات

مصدقة عند من يسمعها  ،وهو يطلب تأييدهم أوال ثم يقوم بعد ذلك بالتعبري عام

يريد قوله  ،من ذلك أن اإلمام � احلسني gركب فرسه وأخذ مصحفا ونرشه عﲆ

رأسه ووقف بﺈزاء القوم وقال  :يا قوم إن بيني وبينكم كتاب اﷲ وسنة جدي رسول
اﷲ صﲆ اﷲ عليه وسلم  ،ثم استشهدهم عن نفسه املقدسة وما عليه سيف النبي

صﲆ اﷲ عليه وسلم والمته وعاممته  ،فأجابوه بالتصديق  .فسأهلم عام أقدمهم عﲆ

قتله  ،قالوا  :طاعة لألمري عبيد اﷲ بن زياد  ،فقال  :gتبا لكم أﳞا اجلامعة وترحا ،
أحني استرصختمونا موجفني سللتم علينا سيفا لنا يف أيامنكم وحششتم علينا نارا
اقتدحناها عﲆ عدونا وعدوكم فأصبحتم إلبا ألعدائكم بغري عدل أفشوه فيكم وال

أمل أصبح لكم فيهم  ،فهال لكم الويالت ! تركتمونا  ،والسيف مشيم واجلأش

طامن والرأي ملا يستحصف  ،ولكن اﴎعتم إليهم كطرية الدبا  ،وتداعيتم عليها
كتهافت الفراش ثم نقضتمونا فسحقا لكم يا عبيد األمة  ،وشذاذ األحزاب  ،ونبذة
الكتاب وحمريف الكلم  ،وعصبة اإلثم  ،ونفثة الشيطان ومطفﺌي السنن ! وﳛكم أ

هﺆالء تعضدون وعنا تتخاذلون ! أجل واﷲ غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم
 ،وتأزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمرة  ،شجى للناﻇر وأكلة للغاصب !� ). )34

ال تذكر ساحة املعركة رصاحة يف يف النص املذكور آنفا وإنام نحس وجودها

يف النص بشكل طا ﹴغ  ،لكن وجود اإلمام احلسني gيف الساحة جعله يتكلم مﻊ
مستمعيه بشكل قوي ودليل القوة أنه ركب فرسه فصار أعﲆ مكانا من القوم الذين

يكلمهم  ،ثم أنه نرش املصحف فوق رأسه جعله gأقو حجة منهم  ،ثم ذكره
مكانته من جده  ،جعله أعﲆ مكانة منهم ــ وهو كذلك  gومن هنا جاء كالمه مفعام
٢٥٣

ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳊﺴﻴﲏ)ﰲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ(

بكثري من احلجج الدامغات الالﰐ ال يمكن ردها أو دحضها لقوﲥا  ،وصدقها،

وتأﰐ أدلة قوة كالمه من ﲨله املتقنة سبكا ومعنى.

ومن النصوص التي ﻇهر فيها تأثري املكان  ،وهو ساحة القتال قوله :g

(تركتمونا والسيف مشيم واجلأش طامن والرأي ملا يستحصف  ،ولكن اﴎعتم
إليهم كطرية الدبا  ،وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتمونا فسحقا لكم

يا عبيد األمة  ،وشذاذ األحزاب ونبذة الكتاب وحمريف الكلم وعصبة اإلثم ونفثة

الشيطان ومطفﺌي السنن !)  ،فقوله  :والسيف مشيم  ،وقوله  :واجلأش طامن ،
وقوله  :والرأي ملا يستحصف  .كلها عبارات تدل عﲆ قوة موقفه وشجاعته gيف

ساحة كان يفرتض بغريه أن ﳜاف أو أن يرتاجﻊ عن موقفه يف أقل األمور قبوال ،

لكنه رفﺾ هذا الرتاجﻊ وآثر املوقف القوي الصلب الذي حسب له ثورة حسينية
خالدة .

وﳑا حصل كذلك يف ساحة اجلدال واحلوار قوله  � :gأما واﷲ ال تلبثون

بعدها إال كريثام يركب الفرس  ،حتى تدور بكم الرحى وتقلق بكم قلق املحور ،
وﴍكﹶا ﹶءكﹶم ﹸث ﹾم ﹶال ﹶي ﹸك ﹾن
(فأﲨﹺ ﹸعوا أ ﹾم ﹶرك ﹾﹶم ﹸ
عهد عهده إيل أيب عن جدي رسول اﷲ  :ﹾ
اقضوا ﹺإيل ﹶ
ور ﹶبكم ﹶما ﹺم ﹾن ﹶدا ﹶب ﹴة
ﹾظرون ﹺإين تﹶوك ﹾ
أ ﹶم ﹸركم ﹶعليكم غم ًة ﹸثم ﹸ
ﹶلت ﹶع ﹶﲆ ﹶر ﹺيب ﹶ
وال ﹶتن ﹸ
إن ر ﹺيب ﹶع ﹶﲆ رص ﹴ
إال هو ﹲ ﹺ ﹺ
اط ﹸم ﹾس ﹺتقي ﹴم)  ،ثم رفﻊ يديه نحو السامء  ،وقال:
ﹸ
آخذ بنﹶاصيتها َّ ﹶ
ﹶ ﹶ
اللهم احبس عنهم قطر السامء وابعث عليهم سنني كسني يوسف وسلﻂ عليهم

غالم ثقيف يسقيهم كأسا مصربة فﺈهنم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا
وإليك املصري � ) .)35ونالحﻆ أن اإلمام احلسني  gاسند كالمه إﱃ كالم اﷲ ليقوي

مكانته  ،وملا اطمأن إﱃ رمحة ربه رفﻊ طرفه إﱃ السامء مناجيا ربه أن ينرصه عﲆ من
٢٥٤
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عاداه  ،وهنا نالحﻆ أن قوة اإلمام احلسني  gقد تضاعفت أضعاف مضاعفة ؛

لكونه سحب نفسه من ساحة املعركة وما فيها من آالم تطول جسده الطاهر  ،ونفسه
الزكية إﱃ ساحة أعظم وأكثر تقربا من احلق  ،وبعدا عن الباطل هي ساحة املناجاة
اإلهلية التي تربز واضحة للع ّيان من خالل الدعاء والتﴬع الذي ﳚعل اإلنسان

مهام كان موقفه مﺆملا  ،سيتحول موقفه إﱃ قوة وصالبة  ،ونالحﻆ اإلمام احلسني

 ، gقد ادرك هذه احلقيقة فقال ( :وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك املصري)  ،ويتجﲆ

املكان بقوله  ، gوإليك املصري وهنا نالحﻆ اليقني التام بااللتحام مﻊ املكان الذي
سيذهب إليه كل املﺆمنبن ليواجهوا اﷲ سبحانه وتعاﱃ فيثيبهم عام عملوه من نرصة
لدينه  ،واتباعا لنبيه صﲆ اﷲ عليه وسلم  .وﳑا يدعم ذلك وإيامنه  gبتحوله إﱃ
مكان أكثر أمنا وطمأنية قوله  � :ويلكم ! إن ﱂ يكن لكم دين  ،وكنتم ال ﲣافون
يوم املعاد  ،فكونوا يف أمر دنياكم أحرارا ذوي أحساب  ،امنعوا رحيل  ،وأهيل من

وج ّهالكم � ) ،)3٦وبالنظر إﱃ مكنونات اخلطاب احلسيني وما فيه من إبداع
ﹶط ﹶغامكم ﹸ

وتسا ﹴم سنالحﻆ أن املكان ينقسم إﱃ قسمني  ،لكل قسم منهام خصائص وﳑيزات

مهمة تﺆثر يف النص ،وهذان القسامن ﳘا :

ــ املكان املحسوس الظاهر بشكل عياين :
تنبثق من املكان الظاهر املحسوس  ،أو بعﺾ متعلقاته دالالت خاصة به

قد ال نجدها يف نظريه املكان غري املحسوس  ،نالحﻆ تغري شكل اخلطاب إﱃ القوة
والشدة  ،واحلزم والتأكد من النرص  ،من ذلك استدعاء اإلمام احلسني  gعمر بن

أي  ،عمر أتزعم أنك
سعد فدعي له وكان كارها ال ﳛب أن يأتيه  ،فقال  � : gﹾ

تقتلني ويوليك الدعي بالد الري وجرجان واﷲ ال تتهنأ بذلك  ،عهد معهود فاصنﻊ
٢٥٥

ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳊﺴﻴﲏ)ﰲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ(

ما أنت صانﻊ  ،فﺈنك ال تفرح بعدي بدنيا وال آخرة  ،وكأين برأسك عﲆ قصبة
يرتاماه الصبيان ويتخذونه غرضا بينهم  ،فرصف بوجهه عنه مغضبا � ). )37

انبثقت دالالت املكان يف النص املذكور آنفا من ذكر أمور عدة  ،حدد شكلها

ذلك املكان  ،فذكر اسامء بالد هي بالد الري وجرجان وهي بالد بعيدة  ،ﳑا يوحي
ببعد املنال الذي يأمل عمر بن سعد احلصول عليه  ،بل أتى البعد من كلمة تزعم

وتعني معجميا اختالق األكاذيب وتقوهلا  ،وهو قول فيه كثري من الباطل والشك

) . )3٨وإذا أعدنا النظر يف الكالم نالحﻆ قوله  ، gعهد معهود فاصنﻊ ما أنت صانﻊ

 ،فنالحﻆ قلة اهتامم اإلمام احلسني  gبوعد األعداء له فهو أكرب منهم وأعظم

 ،وﳛدد العقاب يف مكان قريب هو الكوفة التي سيكون عليها رأس عدو اإلمام
احلسني  ، gفهو لعبة يتقاذفها الصبيان ويلعبون به هلوانه عليهم  ،وبدت الثقة
واضحة يف كالمه gمن خالل استعامل املكان  ،بل نجد النربة قوية يف النص كله ،
ويف النص كله قوة وحزم ﲢسسنا بأثر املكان يف هذا النص احلسيني .

ونجد مثاال آخر يف قول اإلمام احلسني  � : gأﳞا الناس ّ ،
إن رسول اﷲ

حلرم اﷲ  ،ناكثا لعهد اﷲ ﳐالفا لسنة
 قال ( :من رأ سلطانا جائرا مستحال ﹸ
يغري عليه بفعل وال قول  ،كان
رسول اﷲ  ،يعمل يف عباد اﷲ باإلثم والعدوان  ،فلم ّ
دخله )  .أال ّ
حقا عﲆ اﷲ أن ﹸيدخله ﹸم ﹶ
وإن هﺆالء قد لزموا طاعة الشيطان  ،وتركوا

طاعة الرمحن  ،وأﻇهروا الفساد  ،وعطلوا احلدود  ،واستأثروا بالفيء  .أح ّلوا حرام
أحق من ﹶغ ّري � ) . )39ونجد يف هذه اخلطبة شدة وحزما
وحرموا حالله  ،وأنا ّ
اﷲ ّ ،

،ففيه توجيه الكالم إﱃ سامعيه قائال كالما ال ﳜلو من التقريﻊ واللوم والتذكري بام

مر به أصحاب
هو مفروض أن يتذكره اإلنسان وهو يمر بامتحان عسري مثل الذي ّ
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احلسني  ، gفرؤية السلطان اجلائر والسكوت عنه  ،ثم عدم عمل ﳾء حيال ذلك،

فهذا ﳚعل الساكت مالزما للشيطان  ،تاركا لطاعة اﷲ سبحانه وتعاﱃ ،ويتبد

أحق من ﹶغ ّري  ،أي غري الباطل ووجهه نحو احلق .
احلزم يف قوله  : gوأنا ّ

ومن املتعلقات التي تقوي اإلحساس باملكان وما فيه من أمور واحلالة التي

تعرتي من يكون فيه اللون  ،واللون قد يكون واضحا للع ّيان منظورا  ،وقد يكون
غري منظور يبدو من خالل إشارات مهمة تتوضح يف النص  ،واللون يمدنا بصورة

املكان املرئية وﲢديد اللون و الرتكيز عليه ﳛدد داللة الفكرة املعروضة  ،باستناد
إﱃ وجود ألوان أساسية ﹶ
وأخر ثانوية  ،فاللون يفﴪاملكان تفسريا طبيعيا ﳎسدا

إحساس املبدع فيه وأمثلة عﲆ ذلك أكثر من أن تعد وﲢﴡ وقد تنبه الدارسون إﱃ
أﳘية اللون وأولوه دراسات كثرية ﻇهرت عﲆ الساحة األدبية والنقدية).)40

وتعزي
من ذلك قول اإلمام احلسني  gﳐاطبا أخته  � hيا أخية  ،اتّقي اﷲ ّ

بعزاء اﷲ  ،واعلمي أن أهل األرض يموتون  ،وأن أهل السامء ال يبقون  ،وأن كل

ﳾء هالك إال وجه اﷲ الذي خلق األرض بقدرته  ،ويبعث اخللق فيعودون  ،وهو
فرد وحده  ،أيب خري مني  ،وأمي خري مني  ،وأخي خري مني  ،ويل وهلم ولكل

عيل
مسلم برسول اﷲ أسوة  ...يا أخية  ،إين أقسم عليك فأبري قسمي  ،ال تش ّقي ّ
عيل بالويل والثبور إذا أنا هلكت � ).)41
جيبا  ،وال ﲣمﴚ عيل ّ وجها  ،وال تدعي ّ
وبالنظر إﱃ املكان نجد مكانا حمسوسا مﺆثرا يف ذلك النص  ،لكن ما الذي ﻇهر
واضحا مﺆثرا يف الكالم كله  ،وتوجيهه هو اللون فنحن نعيش حالة تصارع بني

لونني أحدﳘا خافت قليل التأثري  ،واآلخر واضح مﺆثر يف املتلقي  ،وهذان اللونان
ﳘا اللون الرمادي املتمثل بلون األرض بعد أن مات أهلها ونجد ذلك يف قوله
٢٥٧

ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳊﺴﻴﲏ)ﰲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ(

 : gواعلمي أن أهل األرض يموتون  ،واملوت يعني الفناء وانتهاء احلال وهذه
احلال ستنهي كل ﳾء وتبعده عن اإلنسان  ،فال فائدة من الوجود بعد ذلك  ،أما

اللون الثاين فهو اللون األزرق وأن أهل السامء ال يبقون  ،موضحا أن أهل السامء ال
يبقون وهذا يوحي ببقاء ودوام احلال أكثر من أهل األرض  ،وهذا يوحي بالتسليم
بحال أهل السامء وأقرهبم إﱃ الصدق والصواب أكثر من أهل األرض  ،واالﲡاه إﱃ

السامء يشعر الناﻇر باألمان واأللفة  ،فالسامء مصدر اخلري والرزق والنامء  ،فاستعامل
األلوان يرتبﻂ بشكل أو بﺂخر بالتفكري واالنفعال ) ، )42وذكر األشياء ذات األلوان

املعروفة نستحﴬ من خالهلا مرجعيات األشياء وما فيها من دالالت ورموز سواء

أكانت خفية  ،أو ﻇاهرة فهي إحد عنارص احلياة واالستمرار والقوة والبقاء ؛ ألن
يف األلوان طاقة ﳐتفية السيام اللون األزرق ؛ لكونه من األلوان األساسية األولية

التي ال تقبل التقسيم  ،وال يتولد من لون آخر) ، )43والسامء رمز السمو الروحي
والفضيلة األخالقية وغريها من األمور).)44

وﲡدر اإلشارة إﱃ أن األلوان تبني احلالة النفسية املتولدة عن املعتقدات

االجتامعية  ،وإذا جاز لنا أن نتصور  ،ونعيش يف احلالة التي كانت ضمن النص
احلسيني املذكور آنفا يمكننا القول إن حالتني من اخلوف  ،واألمن كانتا تتجاذبان

نفس اإلمام احلسني  ، gفاخلوف نابﻊ من جانب شفقته عﲆ من حوله من الناس ؛

لذا قال  :يا أخية وهي كلمة فيها كثري من الرأفة واملحبة والشفقة عﲆ امرأة ضعيفة
احلال ﲥاﲨها جيوش الرش من كل جانب  ، ،وهناك جانب آخر يف نفس اإلمام

احلسني  gيتمثل يف اإليامن املطلق بالنرص ،وهو نرص قريب  ،وخالد وواضح ،

وهو أمر أثبتته األيام والعصور إﱃ يومنا هذا .
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وكل نص إذا ما نظرنا إليه من هذا اجلانب سنجد فيه طاقة خاصة ﲢدد

أبعاده ومراميه من خالل إﳚاد � عالقة لغوية متولدة تتمتﻊ بخصوصيتها من
السياق واملوضوع داخل النص�) ، )45واحتواء املكان عﲆ املفردات املختلفة يشكل

تفاصيله بشكل واضح للعني غري أنه ال يستبعد إشارته إﱃ رموز خفية أو ﻇاهرة

موﻇفة يف إطار ﲢقيق النص للغاية منه وتﺆسس ﲨالياته املتجددة .
املكان املحسوس غري الظاهر املفهوم قلبيا :

املكان بصفته عنرصا من عنارص النص عﲆ تنوع أصنافه يتحول من حال

كونه خلفية تقﻊ فيها األحداث املهمة يف ذلك النوع األديب الرواية إﱃ عنرص يشكل
النص  ،وﳛرك مساراته فللمكان دوره املكمل لدور الزمان يف ﲢديد الداللة
الرواية  ،وله أﳘيته الكرب يف تأطري النص وتنظيم األحداث ; إذ يرتبﻂ بخطية
األحداث الﴪدية وﳎرياﲥا  ،هبذا يمكن القول إنه يشكل املسار الذي يسلكه الﴪد

وﳛدد مسلكه  ،وهذا التالحم يف العالقة بني املكان والزمان من جهة  ،واألحداث

من جهة أخر  ،هو الذي يعطي النص ﲤاسكه وانسجامه ويقرر االﲡاه الذي
يأخذه الﴪد لتشييد رصح اخلطاب بشكل عام  ،ومن ثم تظهر للعيان حالة تنظيم
األحداث بشكل درامي مﺆثر) . )4٦ومن ذلك قول اإلمام احلسني  � gأما بعد ،

فانسبوين فانظروا من أنا  ،ثم ارجعوا إﱃ أنفسكم وعاتبوها  ،فانظروا ؛ هل ﳛل
لكم قتيل وانتهاك حرمتي ؟ ألست ابن بنت نب ّيكم  وابن وصيه وابن عمه ،

وأول املﺆمنني باﷲ واملصدّ ق لرسوله بام جاء به من عند ر ّبه ! أو ليس محزة سيد

عمي ؟ ﹶأو ﱂ يبلغكم
عم أيب ؟ ﹶأو ليس جعفر الشهيد الط ّيار ذو اجلناحني ّ
الشهداء ّ

قول مستفيﺾ فيكم ّ :
إن رسول اﷲ  قال يل وألخي  � :هذان سيدا شباب أهل
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اجلنة � ! فﺈن صدّ قتموين بام أقول ــ وهو احلق ــ فواﷲ ما تعمدت كذبا مذ علمت

أن اﷲ يمقت عليه أهله  ،ويﴬ به من اختلقه  ،وإن كذبتموين فﺈن فيكم من إن

سألتموه عن ذلك أخربكم ؛ سلوا جابر بن عبد اﷲ األنصاري  ،أو أبا سعيد اخلدري
 ،أو سهل بن سعد الساعدي  ،أو زيد بن أرقم  ،أو أنس بن مالك ؛ ﳜربوكم أهنم

سمعوا هذه املقالة من رسول اﷲ  يل وألخي  .أفام يف هذا حاجز لكم عن سفك
دمي ؟ �) .)47فاملكان يبدو واضحا من خالل النص هو اجلنة التي ذكرها اإلمام
احلسني  gبل ذكر بمن سبقه إليها من أبطال اإلسالم ورجاله األفذاذ  ،فقال : g

عمي
عم أيب ؟ ﹶأو ليس جعفر الشهيد الط ّيار ذو اجلناحني ّ
أو ليس محزة سيد الشهداء ّ

؟ ﹶأو ﱂ يبلغكم قول مستفيﺾ فيكم ّ :
إن رسول اﷲ  قال يل وألخي  � :هذان
سيدا شباب أهل اجلنة � ! ذاكرا محزة  ،و جعفر الط ّيار  ،وﱂ ينس ذكر أخيه اإلمام
احلسن  ، gويف ذكرهم تضمينا حلاهلم يف اجلنة وما ينظرهم من رضا اﷲ سبحانه

وتعاﱃ  ،وليس نسب احلسني gبحاجة ألن يفكر فيه أحد ليتأكد من عظمته  ،لكن
هذا األمر أعطى السامﻊ إﳛاء بخطأ األمر الذي هم مقبلون عليه  ،فاحلسني g

يضﻊ أمام السامﻊ صورة استرشافية عظيمة جعلت سامعه ينظر إﱃ اجلنة نظرا قلبيا

 ،فالنص كله مبني عﲆ هذه النظرة .واستعان اإلمام احلسني gبأسامء من سمﻊ
حديث الرسول  ، وهو يذكر أسامء هﺆالء الشهود عﲆ أن احلسني gأكرم

الناس بل هو سيد شباب أهل اجلنة .

واملكان هنا مشهد وصفي وصف بشكل غري مباﴍ  ،فاملسلم الذي يعرف

قصة استشهاد محزة وجعفر واحلسن  gسيعرف بالتأكيد صورة اجلنة احلقيقية
التي رسمت يف ذهنه وبدت تلك اجلنة إطارا للحدث داخال يف صالت وثيقة مﻊ
مكونات النص األخر مكونا نسيجا خاصا ﲢدده حركة املتكلم يف املكان  ،فتغري
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إيقاع الﴪد بحسب تغري األمكنة واختالفها يف النص ؛ ﳑا أد إﱃ تغري اإلحساس
باألمكنة داخل الفضاء النص  ،الذي ينتج نقطة التحول احلاسمة يف حالة اإلقناع
احلاصلة بني املبدع واملتلقي) . )4٨بل إن وجود عنارص متضادة يف املكان قد شكل

بﺆرة تفاعل نص زادت النص بعدا ﲨاليا بسبب ﲡمﻊ شبكة من العالقات التي

ﲡمﻊ عنارصه بعضها إﱃ بعﺾ  ،وهبذا نال املكان مكانته الصحيحة وحاز عﲆ دوره
الفاعل وحقق اهلدف من ذكره يف النص أو من وجود املبدع فيه من باب أوﱃ). )49

وﻇهرت جلية عالقة تأثري وتأثر متبادلة بني املكان والشخصيات التي تتحرك

فيه  ،إذ يعد عنرصا أساسا يف تشكيل بنية هذه الشخصيات  ،وهو ال يتشكل إال

من خالل ارتباط هذه الشخصيات به وﻇهورها فيه بمميزاﲥا واألحداث التي تقوم

هبا فيه  ،وسبب ذلك أن � املكان حقيقة معاشة  ،يﺆثر يف البرش بنفس القدر الذي
يﺆثرون فيه � ) ، )50فال انفصال متحقق بني املكان واإلنسان القاطن به أو العابر

له ،فاملكان يكشف عن شخصية اإلنسان  ،يف حني يعطي األخري للمكان قيمته من
خالل ﲡربته فيه.

الناس اسمعوا ﹺ
قويل  ،وال تﹸعجلوين حتى أعظكم بام
ومن ذلك قاله  � : gأﳞا ﹸ

ﹺ
إليكم م ﹾن مقدمي عليكم  ،ﹾ
فﺈن قبلتم عذري  ،وصدّ قتم
أعتذر
عيل  ،وحتى
ﹾ
ﹶ
حل ﹴق ﹾ
لكم ّ

ﹺ
عيل ﹲ
سبيل  ،ﹾ
وإن ﱂ
قويل  ،وأعطيتموين الن ﹶّص ﹶ
كنتم بذلك أسعد  ،وﱂ ﹾ يك ﹾن ﹾ
ف ،ﹾ
لكم ّ
أنفسكم ﹾ ﹺ
ف من ﹺ
وﴍكا ﹶءكﹸم ﹸثم
تقبلوا مني
العذر  ،وﱂ تﹸعطوا الن ﹶّص ﹶ ﹾ
ﹶ
(فأﲨ ﹸعوا أ ﹾم ﹶرك ﹾﹸم ﹸ ﹶ
ال ي ﹸكن أمركﹸم ﹶع ﹶليكﹸم ﹸغم ًة ﹸثم ا ﹾق ﹸضوا إيل وال تﹸنظﹺ ﹺ
رون))ّ ،)51
(إن ﹶو ﹺ َّيل اﷲﹸ الذي ّنز ﹶل
ّ
ّ َّ
ﹶ ﹾ ﹾﹸ ﹾ
الكتﹶاب وهو يتﹶو ّﱃ الص ﹺ
ﹺ
ني)).)53) �)52
احل ﹶ
ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹶ
واملكان هنا ﲡمﻊ سيشهد والدة دولة جديدة له اهنم سمعوا رأي اإلمام احلسني
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 gورضوا قوله  ،وهو مكان كذلك منظور قلبيا  ،وليس بنظرة حقيقية  ،وهبذا اﲣذ
املكانة داللة ﳐتلفة ؛ ألن املكان يتخذ داللته التارﳜية والسياسية واالجتامعية من
خالل تشابك العالقات ،فﺈنه يتخذ قيمته الكرب من خالل عالقته بالشخصية ؛
فيشكل حالة شعورية وحسية من ذات االنسان نفسه ؛ لكونه � تصويرا لغويا

يشكل معادال حسيا ومعنويا للمجال الشعوري والذهنـي للشخصية� )، )54

ويمكن أن يمثل املكان رمزا من رموز االنتامء بالنسبة للشخص السيام إذا كان
هذا املكان أليفا يف عالقته به بل إن بعﺾ األماكن تولد إحساسا باالمتالك ،حني

يكون املكان مكانا وجدانيا  .وعليه يمكننا القول إن �هناك أماكن مرفوضة وأماكن
مرغوب فيها ،فكام أن البيﺌة تلفﻆ اإلنسان أو ﲢتويه ،فﺈن اإلنسان – طبقا حلاجاته

– ينتعش يف بعﺾ األماكن ويذبل يف بعضها� ))55؛ لذا نجد احلسني  ، gاستعان

بالقرآن الكريم ليدعم موقفه  ،قال  gﹾ
ف
وإن ﱂ تقبلوا مني
العذر  ،وﱂ تﹸعطوا الن ﹶّص ﹶ
ﹶ
أنفسكم ﹾ ﹺ
من ﹺ
وﴍكا ﹶءكﹸم ﹸثم ال ﹶي ﹸك ﹾن أ ﹾم ﹸرك ﹾﹸم ﹶع ﹶليكﹸم ﹸغ ّم ًة ﹸث َّم ا ﹾق ﹸضوا إ ّيل
ﹾ
(فأﲨ ﹸعوا أ ﹾم ﹶرك ﹾﹸم ﹸ ﹶ
الكتﹶاب وهو يتﹶو ّﱃ الص ﹺ
(إن و ﹺيل اﷲﹸ الذي ّنز ﹶل ﹺ
ﹺ
ﹺ ))51
ني).
احل ﹶ
ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹶ
وال تﹸنظرون)  ّ ،ﹶ َّ
اإلحساس باملكان يف النص وﲡسده يف نفس املتلقي :

ملا كان املكان ال يعيش بمعزل عن عنارص النص الباقية  ،وإنام يدخل يف عالقة

تفاعل مﻊ املكونات احلكائية للﴪد كالشخصيات والزمان واألحداث والرؤ
الﴪدية  ،فﺈن عدم قراءته ضمن هذه العالقات والصالت ﳚعل من العسري فهمه
داخل الﴪد النص  .يف حني إن قراءتنا له مرتبطة بالعنارص املذكورة آنفا  ،وتظهر
مد وعينا بالعنارص وأﳘيتها  ،ثم تكون قدرتنا عﲆ فهمه  ،ومن ثم قدرتنا عﲆ

تلقي النص وفهمه.
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ليتسنى لنا قراءة املكان قراءة واعية تﺆدي إﱃ فهمه عﲆ نحو صحيح ال بدّ

من ﲢديد الرؤية أو زاوية النظر أو املنظور التي يتخذها الراوي  ،أو الشخصيات
عند مباﴍﲥم للمكان ؛ ألن الرؤية هي التي تقود �نحو معرفة املكان وﲤلكه من
حيث هو صورة تظهر يف ذهن الراوي ،ويدركها وعيه قبل أن يعرضها علينا يف

خطابه� ) . )57وال ننسى فهمنا للغة املوﻇفة لتشخيص املكان ووصفه  � ،فكل

لغة هلا صفات خاصة يف ﲢديد املكان أو رسم طوبوغرافيته وهبا ﳛقق املكان داللته
اخلاصة وﲤاسكه� ) .)5٨وﳑا ﳚب االلتفات إليه من هو حال فيه ويتمثل يف املتلقي

أو قارئ املكان يف النص فهو يتلقى ﲨالياته املنبثقة عرب النص الﴪدي  ،وهلا أثرها

يف التلقي ،وهو يسهم يف إنتاج هذه اجلامليات) . )59ومن ذلك قوله  � :gإنه قد نزل

واستمرت
تغريت وتنكرت  ،وأدبر معروفها
ّ
من األمر ما قد ترون  ،وإن الدنيا قد ّ

ﹴ
عيش كاملرعى الوبيل  ،أال
وخسيس
كصبابة اإلناء ،
جدا  ،فلم ﹶ
ﹸ
يبق منها إال ﹸصبابة ﹸ
أن احلق ال ﹸي ﹾعمل به ّ ،
ترون ّ
وأن الباطل ال ﹸيتناهى عنه ! لريغب املﺆمن يف لقاء اﷲ
ﹸحم ّقا  ،فﺈين ال أر املوت إال شهادة  ،وال احلياة مﻊ الظاملني إال برما � ).)٦0

تغريت وتنكرت  ،وأدبر معروفها  ،واستمرت جدا)
فقوله ( :gإن الدنيا قد ّ

 ،يبدأ احلسني  gكالمه بكلمة ّ
(إن) التي تﺆكد مضمون النص بشكل عام  ،ثم

(قد) التي زادته توكيدا فالدنيا قد تغريت بعد أن كانت زمنا طويال سائرة عﲆ النهج
الصحيح  ،والوضﻊ القويم  ،يكون فيه صاحب احلق يف مكانه الصحيح  ،وال يوجد
ﹺ
تكتف بالتغيري  ،بل هي تنكرت  ،وهلذا
من يطالب بحق ليس له  ،لكن الدنيا ﱂ

ﹴ
معان كثرية يف معاجم العربية فمنه معنى يشري إﱃ تنكر ملن أحسن إليه  ،أي
الفعل

أساء إليه عﲆ الرغم من إحسانه  ،ومنه كذلك تنكر ألفكاره وﱂ ﹶي ﹸعد يﺆمن هبا ،

أنكرها ﹶ
وﲣ ّﲆ عنها  ،وتنكر الرجل إذا ساءت أخالقه  ..وغريها من املعاين). )٦1
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وقد اجتمعت املعاين كلها يف النص احلسيني املذكور آنفا  ،فالدنيا تنكرت وغريت
ملبسها  ،ووجهها وساءت أخالقها  ،وذهب معروفها  ،فصارت ﹸمرة ال يستساغ

واستمر الﴚء وجده ﹸمرا ) )٦2وهذا كله جسد الدنيا وجعلها شخصا يقبل
طعمها ،
ﹶ
ويرفﺾ  ،بل تتنكر ملا تراه أمامها من أمور جسام  ،فقد أثرت الدنيا كلها بصفتها

مكانا واسعا يف سري النص احلسيني وتغري حاله إﱃ حماولة القناع السامﻊ هبذا األمر

املهم  .ويف تركيب آخر يفﴪ فيه اإلمام احلسني  ، gمعنى تنكر الدنيا  ،ومرارﲥا
يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء  ،وهي بقيته القليلة من املاء املوجودة
بقوله  :فلم ﹶ

فيه ونحوه  ،وهي بال قيمة لقلتها  ،فهو عاﱂ أنه قادم عﲆ يوم استشهاده  ،بل إن
الرتكيب الذي يليه كان (وخسيس عيش كاملرعى الوبيل ) وهو املعنى نفسه الذي

عناه احلسني  gيف الرتكيب الذي قبله  ،لكنه هنا أكثر إيغاال يف ذكر املضمون الذي
يريد الوصول إليه  ،فهنا شبه الدنيا باملرعى الذي ﹺ
يبق منه ﳾء فصار
أكل  ،حتى ﱂ ﹶ
ّ

بال قيمة وال فائدة  .واملكان الذي ذكره اإلمام احلسني  gهو املرعى الوبيل الذي
ال فائدة فيه أي الشديد الذي أكل حتى ﱂ يبق منه ﳾء آلكل .

ومن احساس املتلقي باملكان قول اإلمام احلسني  gألخته زينب hعندما
عليه ﹺ
رسول اﷲﹺ صﲆ اﷲﹸ ﹺ
وآله وسلم يف املنا ﹺم ﹶ
ﹶ
فقال
رأيت
إين ﹸ
سمعت الصيحة ّ � � :
فقال  :ليس ﹺ
وقالت  :ﹶيا ويلتا ! ﹶ
تروح إلينا  ،ﹶ
ﹺيل  :ﹶ
لك
وجه ﹶها
إنك
ﹾ
ﹶ
قال  :فل ﹶط ﹶم ﹾت أخ ﹸت ﹸه ﹶ
ﹸ
ﹺ
ﹸ
رمحك الرمح ﹸن ! � ) . )٦3واملكان هنا هو الدار األخر التي
الويل ﹶيا أخية  ،اسكني ،
سيذهب هلا احلسني  ، gلكن احساس األخت بأخيها وخوفها عليه حرك النص

بﺈﲡاه آخر بعيدا عن مقدمته اإلخبارية  ،إﱃ خاﲤة تتسم بالرتضية والتطمني بالدعاء
باألمان والسكينة  ،من أخ رحيم القلب بأخته .
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ومثل ما سبق من نصوص قوله  gوهو ﳜطب ــ عندما عزم عﲆ اخلروج

حلمدﹸ ﷲﹺ ﹶو ﹶما ﹶشا ﹶء اﷲﹸ  ،وال ﹶح ﹶ
ول وال ﹸقو ﹶة إال بﹺاﷲﹺ  ،ﹶص ﹶﲆ اﷲﹸ ﹶ
عﲆ
إﱃ العراق  � :ا ﹶ
ﹺ
القالدة عﲆ ﹺ
ﹺ
سوله وسلم  ،ﹸخ ّﻂ املوت ﹸ ﹶعﲆ ﹺ
ر ﹺ
الفتاة  ،و ﹶما ﹶ
أوهلني إﱃ
جيد
ولد آدم ﹶﳐ ﹶﻂ
ﹶ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹸ
بأوص ﹺايل تقط ﹸعها
وخري يل
اشتياق يعقوب إﱃ يوسف ،
أساليف
مرصع أنا القيه ّ ،
كأين ﹶ
ﹲ
ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹸ
النواويس وكربالء  ،فيمألن منّي أكراشا جوفا  ،وأجربة سغبا
بني
عسالن
الفلوات ﹶ
ال حميص عن يو ﹴم ﹸخ ّﻂ بالقل ﹺم رﴇ اﷲ رضانا أهل البيت  ،نصرب عﲆ ﹺ
بالئ ﹺه ويوفينا
ﹾ
ﹶ
ﹸ

الصابرين  ،لن ّ
يشذ عن رسول اﷲ حلمته  ،وهي ﳎموعة له يف حظرية القدس
أجور ﹶ
ﹶ
ﹺ
تقر هبم عينه  ،وينجز هلم وعده من كان فينا باذال مهج ﹶت ﹸه  ،وموطنا عﲆ لقاء اﷲﹺ
ّ
ﹲ
راحل مصبحا إن شا ﹶء اﷲ � ) .)٦4وجدنا يف النص املذكور آنفا
نفسه فلريحل فﺈين

أن احلسني ذكر أماكن متنوعة هنا هي الفالة  ،وما تعطيه من إحساس بالفراغ ،
واخلوف واملوت والعطش  ،والظلمة  ،وغريها من املعاين املخيفة التي ﲣطر عﲆ

قلب السامﻊ  ،ثم ذكر منطقتي النواويس وكربالء  ،وﳘا منطقتان احتضنتا الفاجعة
وقد تنبأ اإلمام احلسني gهبا ﳑا ﳚعلنا نر الواقعة حقيقة متمثلة أمامنا حتى بعد
مرور قرون كثرية .
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نتائﺞ البحﺚ :
توصلت بعد االنتهاء من كتابة بحثي إﱃ ﲨلة نتائج هي :
فني اخلطابة والرسائل ومنه احلوار  ،وتنقل بني
ــ تنوع النص احلسيني بني ّ

أساليب الدعاء والطلب  ،واالقناع .

ــ أثر املكان يف توجيه النص احلسيني من حالة إﱃ أخر فقد كان له حضور وا ﹴع

فيه  ،فقد انتقل النص من كونه اخبارا إﱃ الدعاء  ،أو االقناع  ،وغريها .

ــ بدا واضحا ان النص احلسيني كان مقسام بني نوعني من املكان ﳘا املكان

املحسوس الذي ينظر إليه املتلقي بحاسة البرص  ،ومنه مكان ﳛسه املتلقي إحساسا
قلبيا فليس له صورة منظورة بشكل حقيقي  ،مثل اجلنة .

ــ ﹸذكر املكان رصﳛا يف النص احلسيني  ،ويف بعﺾ األحيان ﱂ يذكر بشكل

رصيح  ،لكنه يف احلالني يفهم بشكل مﺆثر يف املتلقي.
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هواﻣﺶ البحﺚ :
) )1ينظر تاريﺦ الفلسفة احلديثة ،د .يوسف كرم ،دار املعارف ،القاهرة ــ مرص ،ط،5
19٨٦م .222:
) )2ينظر اسرتاتيجية املكان  ،د .مصطفى الضبﻊ  ،اهليﺌة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ــ
مرص199٨ ،م.٦0 :
) )3ينظر إشكالية الزمان يف الفلسفة والعلم  ،د .يمنى طريف اخلويل ( ،ألف) ﳎلة البالغة
املقارنة  ،القاهرة ،اجلامعة األمريكية ،ع19٨9 ،9م .13 :
) )4ينظر مشكلة املكان الفني  ،يور لوﲤان  ،ترﲨة د .سيزا قاسم ( ،ألف)  ،ﳎلة البالغة
املقارنة  ،مرص ــ القاهرة  ،اجلامعـة األمريكيـة  ،ع ،٦ربيﻊ 19٨٦م.٨2 – ٨1:
) )5ينظر اسرتاتيجية املكان .٦0:
) )٦ينظر إشكالية الزمان يف الفلسفة والعلم .13:
) )7ينظر بنية النص الﴪدي  ،د .محيد حلمداين  ،مركز الثقايف العريب  ،بريوت ـ لبنان  ،ط،1
1991م .7٦ -75:
) )٨ينظر م .ن .٦2 :
( )9ينظر ﲨاليات املكان  ،غاستون باشالر  ،ترﲨة  :غالب هلسا  ،املﺆسسة اجلامعية
للدراسات والنرش والتوزيﻊ  ،بريوت ـ لبنان  ،ط19٨7 ، 3م .٦ – 5:
) )10ينظر اسرتاتيجية املكان .70 :
) )11ينظر بنية الشكل الروائي  :الفضاء – الزمن – الشخصية ،د .حسن بحراوي  ،الدار
البيضاء ،املركز الثقايف العريب  ،ط1990 ،1م .32:
) )12ينظر بناء الشخصية الرئيسية يف روايات نجيب حمفوظ ،د .حسن بحراوي  ،دار
احلداثة للطباعة والنرش والتوزيﻊ  ،بريوت ــ لبنان  ،ط19٨٦ ،1م .94:
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) )13ينظر اسرتاتيجية املكان.151 :
) )14ينظر يف نظرية الرواية :بحث يف تقنيات الﴪد  ،د .عبدامللك مرتاض  ،املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت  ،ديسمرب 199٨م .1٦0 :
) )15نقد الشعر  ،قدامة بن جعفر  ،ﲢـ :د .حممد عبد املنعم خفاجي  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت ـ لبنان .70 :
) )1٦ينظر بناء الرواية :دراسة مقارنة لثالثية نجيب حمفوظ : ،د .سيزا قاسم  ،القاهرة ــ
مرص ،اهليﺌة املرصية العامة للكتاب19٨4 ،م .٨0:
) )17ينظر ألف ليلة وليلة :دراسة سيميائية تفكيكية حلكاية محال بغداد  ،د.عبدامللك مرتاض
 ،ط ،1بغداد ،دار الشﺆون الثقافية العامة19٨9 ،م ،ص.10٨
) )1٨ينظر بنية الشكل الروائي  :الفضاء – الزمن – الشخصية .٦0 :
) )19ينظر بناء املكان  ،د .سمر روحي الفيصل  ،ﳎلة املوقف األديب ،دمشق  ،ع،30٦
199٦م .13:
) )20ينظر بناء الرواية :دراسة مقارنة لثالثية نجيب .٨2 :
) )21بنية الشكل الروائي  :الفضاء – الزمن – الشخصية .47 :
) )22ينظر اسرتاتيجية املكان .109 :
) )23ينظر القارئ والنص من السيميوطيقا إﱃ اهلريمينوطيقا ،د.سيزا قاسم  ،ﳎلة عاﱂ الفكر،
الكويـت ،املجلـس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،مج  ،32ع ع  ،4 – 3يناير -يونيو 1995م
.100 :
) )24الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي ،د .جابر عصفور  ،القاهرة ـ مرص  ،دار
املعارف1973 ،م .341:
) )25ينظر رمزية املرأة يف الرواية العربية ودراسات أخر ،جورج طرابيﴚ  ،ط ،2بريوت،
دار الطليعة للطباعة والنرش ،سبتمرب 19٨5م  .٨5 :ومقدمة يف علم اجلامل ،د .أمرية حلمي مطر ،
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القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيﻊ 197٦ ،م .37 :
) )2٦موسوعة مقتل اإلمام احلسني  ، gالسيد عبد الرزاق املقرم  ،الشيﺦ حممد احلسني
كاشف الغطاء  ،الشيﺦ عبد الوهاب الكاﳾ  ،الشيﺦ عبد الزهراء الكعبي  ،العالمة أبو ﳐنف
(قدس ﴎهم)  ،دار املرتىض للطباعة والنرش والتوزيﻊ  ،بريوت ـ لبنان 1429 ،هـ .239 :
) )27م .ن .240 :
) )2٨م .ن  :املكان نفسه .
) )29م .ن .249 :
) )30م  .ن .251 :
) )31م  .ن .2٦0 :
) )32الزمان الوجودي ،د .عبدالرمحن بدوي  ،القاهرة ــ مرص  ،مكتبة النهضة املرصية  ،ط،2
1955م .39 :
) )33مشكلة املكان الفني .٨2 :
) )34موسوعة مقتل اإلمام احلسني .259 :g
) )35م  .ن .2٦0 :
) )3٦تاريﺦ الرسل وامللوك  ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ( ،ت310 :هـ)  ،نرش بعناية
يوسف بك حممد احلنفي وحممد أفندي عبد اللطيف  ،املطبعة احلسينية  ،القاهرة ــ مرص 133٦ ،هـ
.450/5 :
) )37موسوعة مقتل اإلمام احلسني .2٦0 :g
) )3٨ينظر لسان العرب  ،أبو الفضل ﲨال الدين حممد بن مكرم بن منظور األنصاري
اخلزرجي املرصي ( ،ت 711هـ )  ،دارصادر  ،ودار لسان العرب  ،بريوت ـ لبنان  1970 ،م :
مادة زعم .
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) )39تاريﺦ الرسل وامللوك .403/5 :
( )40ينظر عن العرب والبحر  ،د .عبادة كحيلة  ،القاهرة ــ مرص  ،مكتبة مدبويل  ،ط،1
1410هـ ــ 19٨9م.13 :
) )41تاريﺦ الرسل وامللوك  420 /5 :ــ .421
) )42ينظر العملية اإلبداعية يف فن التصوير ،د .شاكر عبداحلميد  ،القاهرة ــ مرص ،دار قباء
للطباعة والنرش والتوزيﻊ  ،ط1997 ،2م .19 :
) )43ينظر م  .ن .1٨0:
) )44ينظر األنثروبولوجيا :رموزها ،أساطريها ،أنساقها  ،جيلبري دوران  ،ترﲨة مصباح
الصمد  ،بريوت ــ لبنان  ،املﺆسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيﻊ  ،ط1،1411هـ
ـ1991م.10٨ :
) )45ﲨاليات املكان يف مﴪح صالح عبدالصبور،د .مدحت اجليار ( ،ألف)  ،ﳎلة البالغة
املقارنة  ،القاهرة ــ مرص  ،اجلامعة األمريكية  ،عـد 19٨٦ ،٦م .40 :
) )4٦ينظر بنية الشكل الروائي :الفضاء – الزمن – الشخصية ،د .حسن بحراوي  ،الدار
البيضاء ــ املغرب العريب  ،املركز الثقايف العريب  ،ط1990 ، 1م .30 ،29 :
) )47تاريﺦ الرسل وامللوك 423 /5 :ــ .42٦
) )4٨ينظر بنية الشكل الروائي :الفضاء – الزمن – الشخصية .32:
) )49ينظر اسرتاتيجية املكان .151 :
) )50مشكلة املكان الفني  ،يور لوﲤان  ،ترﲨة د .سيزا قاسم . ٨3 :
) )51يونس اآلية .71 :
) )52األعراف  ،اآلية .19٦ :
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) )53مقتل اإلمام احلسني بن عيل .94 :
) )54الرواية العربية احلديثة ،د.حممد الباردي  ،الالذقية ،دار احلوار1993 ،م  ،ط.232 :1
) )55بناء الشخصية الرئيسية يف روايات نجيب حمفوظ .123 :
) )5٦ينظر بنية الشكل الروائي :الفضاء – الزمن – الشخصية .101 :
) )5٨ينظر م  ،ن ك .32
) )59انظر اسرتاتيجية املكان .395 :
) )٦0مقتل احلسني بن عيل .٦٦ : g
) )٦1ينظر لسان العرب  :مادة نكر .
) )٦2ينظر م  .ن  :مادة مرر .
) )٦3مقتل احلسني بن عيل . ٨1 : g
قصة من حياة اإلمام احلسني  ،gﲨﻊ وإعداد حسني تاج  ،دار اجلوادين  ،ط2
)ّ 750 )٦4
1431 ،هـ ــ 2010م .2٨ :
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ﻗائﻤﺔ املﺼادر
أوال الكتب :
ــ القرآن الكريم .
.1ــ اسرتاتيجية املكان  ،د .مصطفى الضبﻊ
 ،اهليﺌة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ــ مرص
199٨م.
.2ــ ألف ليلة وليلة :دراسة سيميائية تفكيكية
حلكاية محال بغداد  ،د .عبدامللك مرتاض
 ،ط ،1بغداد ،دار الشﺆون الثقافية العامة،
19٨9م .
 .3ــ األنثروبولوجيا :رموزها ،أساطريها،
أنساقها  ،جيلبري دوران  ،ترﲨة مصباح الصمد
 ،بريوت ــ لبنان  ،املﺆسسة اجلامعية للدراسات
والنرش والتوزيﻊ  ،ط1،1411هـ ـ1991م .

 ،مركز الثقايف العريب  ،بريوت ـ لبنان  ،ط،1
1991م .
.٨ــ تاريﺦ الرسل وامللوك  ،أبو جعفر حممد
بن جرير الطربي ( ،ت310 :هـ)  ،نرش بعناية
يوسف بك حممد احلنفي وحممد أفندي عبد
اللطيف املطبعة احلسينية  ،القاهرة ــ مرص ،
133٦هـ .
 .9ــ تاريﺦ الفلسفة احلديثة  ،د .يوسف كرم ،
دار املعارف  ،القاهرة ــ مرص  ،ط19٨٦ ،5م.
.10ــ ﲨاليات املكان  ،غاستون باشالر  ،ترﲨة
غالب هلسا  ،املﺆسسة اجلامعية للدراسات
والنرش والتوزيﻊ  ،بريوت ـ لبنان  ،ط، 3
19٨7م .

.11ــ رمزية املرأة يف الرواية العربية ودراسات
أخر ،جورج طرابيﴚ  ،بريوت ــ لبنان ،
.4ــ بناء الرواية  ،دراسة مقارنة لثالثية نجيب دار الطليعة للطباعة والنرش ،سبتمرب  ،ط،2
حمفوظ  ،د .سيزا قاسم  ،القاهرة ــ مرص ،اهليﺌة 19٨5م .
املرصية العامة للكتاب19٨4 ،م .
 .12ــ الرواية العربية احلديثة ،د .حممد الباردي
 ،الالذقية ،دار احلوار ،ط1993 ، 1م.

.5ــ بناء الشخصية الرئيسية يف روايات نجيب
حمفوظ  ،د .حسن بحراوي  ،دار احلداثة .13ــ الزمان الوجودي ،د .عبدالرمحن بدوي ،
للطباعة والنرش والتوزيﻊ  ،بريوت ــ لبنان  ،القاهرة ــ مرص  ،مكتبة النهضة املرصية  ،ط،2
ط19٨٦ ،1م .
1955م .
.٦ــ بنية الشكل الروائي  :الفضاء – الزمن – .14ــ الصورة الفنية يف الرتاث النقدي
الشخصية  ،د .حسن بحراوي  ،الدار البيضاء ،والبالغي ،د .جابر عصفور  ،القاهرة ـ مرص ،
املركز الثقايف العريب  ،ط1990 ،1م .
دار املعارف1973 ،م .
.7ــ بنية النص الﴪدي  ،د .محيد حلمداين .15ــ العملية اإلبداعية يف فن التصوير ،د.
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قصة من حياة اإلمام احلسني ،g
شاكر عبداحلميد  ،القاهرة ــ مرص ،دار قباء .22ــ ّ 750
للطباعة والنرش والتوزيﻊ  ،ط1997 ،2م .
ﲨﻊ وإعداد حسني تاج  ،دار اجلوادين  ،ط، 2
1431هـ ــ 2010م .
.1٦ــ عن العرب والبحر  ،د .عبادة كحيلة ،
القاهرة ــ مرص  ،مكتبة مدبويل  ،ط1410 ،1هـ .23ثانيا املجالت :
ــ 19٨9م .
.24ــ إشكالية الزمان يف الفلسفة والعلم ،
 .17ــ يف نظرية الرواية  ،بحث يف تقنيات د .يمنى طريف اخلويل ( ،ألف) ﳎلة البالغة
الﴪد  ،د .عبدامللك مرتاض  ،املجلس الوطني املقارنة  ،القاهرة ،اجلامعة األمريكية ،ع،9
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت  ،ديسمرب 19٨9م .
199٨م .
.25ــ بناء املكان  ،سمر روحي الفيصل  ،ﳎلة
.1٨ــ لسان العرب  ،أبو الفضل ﲨال الدين املوقف األديب ،دمشق  ،ع199٦ ،30٦م .
حممد بن مكرم بن منظور األنصاري اخلزرجي
 .2٦ــ ﲨاليات املكان يف مﴪح صالح
املرصي ( ،ت 711هـ )  ،دار صادر  ،ودار
عبدالصبور ،مدحت اجليار ( ،ألف)  ،ﳎلة
لسان العرب  ،بريوت ـ لبنان  1970 ،م .
البالغة املقارنة  ،القاهرة ــ مرص  ،اجلامعة
.19ــ مقدمة يف علم اجلامل ،د.أمرية حلمي األمريكية  ،عـد 19٨٦ ،٦م.
مطر  ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنرش
.27ــ القارئ والنص من السيميوطيقا إﱃ
والتوزيﻊ 197٦ ،م .
اهلريمينوطيقا  ،د .سيزا قاسم  ،ﳎلة عاﱂ الفكر،
.20ــ موسوعة مقتل اإلمام احلسني  ، gالسيد الكويـت ،املجلـس الوطني للثقافة والفنون
عبد الرزاق املقرم  ،الشيﺦ حممد احلسني كاشف واآلداب ،مج  ،32عد  ،4 – 3 :يناير -يونيو
الغطاء  ،الشيﺦ عبد الوهاب الكاﳾ  ،الشيﺦ 1995م .
عبد الزهراء الكعبي  ،العالمة أبو ﳐنف (قدس
.2٨ــ مشكلة املكان الفني  ،يور لوﲤان ،
ﴎهم)  ،دار املرتىض للطباعة والنرش والتوزيﻊ
ترﲨة د .سيزا قاسم ( ،ألف)  ،ﳎلة البالغة
 ،بريوت ـ لبنان 1429 ،هـ .
املقارنة  ،مرص ــ القاهرة  ،اجلامعـة األمريكيـة
.21ــ نقد الشعر  ،قدامة بن جعفر  ،ﲢـ :د ، .ع ،٦ربيﻊ 19٨٦م .
حممد عبد املنعم خفاجي  ،دار الكتب العلمية
 ،بريوت ـ لبنان .
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