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�س البحث ملخَّ

ة متثِّ��ل ذروة اإلبداع  لق��د أفرزت الثقاف��ة العربيَّة إبَّان احلكم العبَّ��ايّس أصناًفا نثريَّ
مت لنا ألواًنا من القصص الذي مجع الواقع واخليال،  الفنِّ��ّي يف تلك احلقبة الزمنيَّة، فقدَّ
ب��ل وصل أبعد من ذل��ك، إذ نجد بعض القصص تتَّصل مبارشًة بع��امل الفانتازيا، األمر 
الذي يكش��ف لنا ِخصب القرحية العربيَّ��ة من أمثال )كليلة ودمنة، ورس��الة الغفران(، 
وكان م��ن ضمن هذه األلوان القصصيَّة نوع يعتمد عى القصص التارخيّي، فريس��م لنا 
م التاريخ بأس��لوب  د التارخيّي، بل يقدِّ الراوي واقعًة تارخييًَّة، لكن ليس بأس��لوب السَّ
ند وال يعربِّ عنه، أو يعربِّ عنه بقوله: )قال الراوي(؛  ة، وهذا يقتيض منه أن حيذف السَّ القصَّ
 وذلك ألنَّه يدرك يف قرارة نفس��ه أنَّه يقرب من نظام القصص أكثر من نظام الس��رية أو 

التاريخ.

��د هذا األس��لوب يف كثري من املؤلَّفات التي ش��اعت يف الع��رص العبَّايّس،  ويتجسَّ
م  ّ )ت664ه�(، إذ قدَّ ومنه��ا كتاب )امللهوف عى قت��ى الطفوف( البن طاووس احِل��لِّ
حادثة استش��هاد اإلمام احلس��ني بصورة قصصيَّة تتناس��ب مع تلك املرحلة األدبيَّة، 
الت  بات��ه يف هذا الكتاب، حت��ت عنوان )حتوُّ الت املكان وتقلُّ فج��اء بحثنا ليدرس حت��وُّ

، امللهوف عى قتى الطفوف أنموذًجا(. املكان يف قصص الطفِّ
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لت املكان يف ق�ش�س الطفِّ  حتوُّ
ا )دوؤا�شة ثقافيَّة) امللهوف على قتلى الطفوف اختياراً

Abstract

The Arab culture during the Abbasid rule produced prose 

genres that represented the peak of artistic creativity in that 

time. It provided us with different types of stories that combined 

reality and imagination, and even reached far beyond that, as 

we find some stories directly related to the world of fantasy, 

which reveals to us the fertility of the Arab spirit, such as (Kalila 

and Dimna, and risalat alghafran) Among these narrative colors 

was a type that relies on historical stories, so the narrator depicts 

a historical fact for us, but not in the style of historical narration, 

but rather presents history in the style of the story, and this 

requires him to delete the bond and not express it or express it 

by saying: (The narrator said); This is because he realizes in his 

heart that he is closer to the system of stories than to the system 

of biography or history.

This method is embodied in many of the books that were 

popular in the Abbasid era, including the book (Al-Malhouf ala 

qatla Al-Tafuf) by Ibn Tawus Al-Hilli (664 AH), where he presented 
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the incident of the martyrdom of Imam Hussein (peace be upon 

him) in an anecdotal form that fits with that literary stage, so our 

research came to study the transformations of the place And its 

fluctuations in this book under the title: (Transformations of the 

place in the stories of Al-Tuff, (Al-Malhouf ala qatla Al-Tafuf) as 

a sample).
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لت املكان يف ق�ش�س الطفِّ  حتوُّ
ا )دوؤا�شة ثقافيَّة) امللهوف على قتلى الطفوف اختياراً

مة مقدِّ

��م بالقلم، علَّم اإلنس��ان ما مل يعل��م، والصالة  احلم��ُد هلل ربِّ العامل��ني، ال��ذي علَّ
د وعى آله وصحبه الطيِّبني املنتَجبني. والسالم عى سيِّد املرسلني أيب القاسم حممَّ

ا بعد أمَّ

ة متثِّ��ل ذروة اإلبداع  فق��د أفرزت الثقاف��ة العربيَّة إبَّان احلك��م العبَّايّس أصناًفا نثريَّ
مت لنا ألواًنا من القصص الذي مجع الواقع واخليال،  الفنِّ��ّي يف تلك احلقبة الزمنيَّة، فقدَّ
ب��ل وصل أبعد من ذل��ك، إذ نجد بعض القصص تتَّصل مبارشًة بع��امل الفانتازيا، األمر 
الذي يكش��ف لنا ِخصب القرحية العربيَّة، من أمثال )كليلة ودمنة، ورس��الة الغفران(، 
وكان م��ن ضمن هذه األلوان القصصيَّة نوع يعتمد عى القصص التارخيّي، فريس��م لنا 
م التاريخ بأس��لوب  د التارخيّي، بل يقدِّ ال��راوي واقعًة تارخييًَّة لكن ليس بأس��لوِب السَّ
��ند، وال يعربِّ عن��ه، أو يعربِّ عن��ه بقوله: )قال  ��ة، وه��ذا يقتيض من��ه أن حيذف السَّ القصَّ
الراوي(؛ وذلك ألنَّه يدرك يف قرارة نفس��ه أنَّه يق��رب من نظام القصص أكثر من نظام 

السرية أو التاريخ.

، وهي الكتب  اه -يف تلك احلقبة الزمنيَّة- ما يعرف بكتب الطفِّ ويمثِّ��ل هذا االجتِّ
الت��ي تناولت قصة استش��هاد اإلمام احلس��ني يف ط��فِّ كربالء، فهي ت��روي حادثة 
تارخييَّة لكن بأس��لوٍب قصيصٍّ يتَّبع فيه القاصُّ سلسلة من اإلجراءات الفنيَّة التي جتعله 
ا  ة تعالج حدثًّ م عى ش��كل قصَّ يف متناول القارئ، فال يصيبه امللل عند القراءة؛ ألنَّه ُيقدَّ
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 ، روة، ثمَّ احللِّ متسلس��اًل جتمع��ه احلبكة القصصيَّة مع األح��داث األخرى، ليصل لل��ذَّ
فالنهاية.

وب��ام أنَّ ه��ذه القص��ص تعتمد حدًث��ا تارخييًّ��ا يف األصل، س��تجد الق��اص يلتزم 
بأماكنه��ا وش��خوصها من دون تغيرٍي ُيذَك��ر، وإذا حاول التغي��ري، فإنَّه حيذف أو خيترص 
 حدًثا غ��ري مركزّي يف القصة؛ لذلك يكون دور الش��خوص وحركيَّتهم خاضعة للنصِّ 

األصّل.

ويف قص��ص الط��فِّ ي��ربز لنا )امل��كان( كعن��رص رسدّي ال ب��دَّ من الوق��وف عليه 
ة  ك األس��ايّس لبناء احل��دث القصيّص، فاملدينة ومكَّ ودراس��ته؛ ألنَّ املكان فيها هو املحرِّ
ك  ع فيها األحداث بشكٍل متسلسٍل، وظهور الشخصيَّات التي حترِّ والكوفة والشام تتوزَّ
عجل��ة السد تابع حلركيَّة املكان، ث��مَّ أن تكّون احلبكة القصصيَّة فيه��ا مبنيَّة عى املكان 

وتقلُّباته يف ذلك الوقت.

 ّ ��ة كتبه��ا ريّض الدين اب��ن ط��اووس احِللِّ ولع��لَّ من أش��هر ه��ذه القص��ص قصَّ
)ت664ه���( بعن��وان )املله��وف عى قت��ى الطفوف(، وه��ي قصة متوازن��ة من حيث 
فه��ا- ُكتبت لزائري اإلمام  د مؤلِّ ا- كام حيدِّ احلج��م واألحداث املس��اقة يف فصوهلا؛ ألهنَّ
احلسني يف كربالء؛ لذلك امتازت هذه النسخة من قصة الطفِّ بالرشاقة الكتابيَّة، إذ 
ص عن  مت احلدث بش��كٍل معقول من دون أن ُتراِكم األحداث، فهدفه إعطاء ملخَّ قدَّ

ائر ليس أكثر. ّي للزَّ احلدث الطفِّ

ولعلَّ انشغال الدراس��ة باملكان تنطلق من كونه حيتُل موقًعا مميًَّزا يف هكذا قصص؛ 
ألنَّ احلبكة القصصيَّة مبنية عى املكان وتقلُّباته يف ذلك الوقت، األمر الذي جعل املكان 
يف ه��ذه القص��ص هدًفا لدراس��تنا، فضاًل عن عدم تس��ليط الضوء عى ه��ذا النوع من 
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لت املكان يف ق�ش�س الطفِّ  حتوُّ
ا )دوؤا�شة ثقافيَّة) امللهوف على قتلى الطفوف اختياراً

 ، الت املكان يف قصص الطفِّ الكتب ذات الطابع النثرّي، وقد جاء البحث بعنوان )حتوُّ
املله��وف عى قتى الطفوف اختياًرا(، درس��ت فيه املكان يف ض��وء التمظهرات الثقافيَّة 

السائدة يف ذلك الوقت.

ة، وهي: مت البحث عى حماور عدَّ قسَّ

ل: كتب الطفِّ )املفهوم(. املحور األوَّ

املحور الثاين: مصطلح املكان )املفهوم، األنواع(.

ة امللهوف عى قتى الطفوف. الت املكانيَّة يف قصَّ املحور الثالث: التحوُّ

ع املجتمعّي والنسق الفكرّي. الت املكانيَّة بني التنوُّ املحور الرابع: التحوُّ

اًل( متثَّل يف املدينة  الهتا يف هذا الكتاب، فوجدت )حت��وُّ وق��د تتبَّعت األماك��ن وحتوُّ
��ة وكربالء، ووج��دت )انقالًبا( متثَّ��ل يف الكوفة؛ كوهنا مل تِف بالعه��ود واملواثيق،  ومكَّ
كات الثقافيَّة  وأخرًيا وجدت )ثباًتا( مثَّلته الشام وقرصها األموّي، لكن البحث يف املحرِّ
��ز عى الكوفة، كوهن��ا مل تِف باملواثيق والعهود التي قطعتها لإلمام احلس��ني، بل  تركَّ

ك ثقايّف يربط مجيع األحداث، ويرتِّبها كيفام يشاء. ه! وهنا يربز حمرِّ انقلبت ضدَّ

كاهت��ا الثقافيَّة،  الت، وبي��ان أش��كاهلا وحمرِّ ة، ومناقش��ة التحوُّ وبعد ع��رض امل��ادَّ
 توصلت إىل نتائج ختمت هبا البحث، ثمَّ أردفتها باملصادر واملراجع املعتَمد عليها يف هذا 

البحث.
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املحور الأوَّل

فِّ )املفهوم) ُكتب الطَّ

ة من الفعل  ة )الطَّّف( نجدها مش��تقَّ ح��ني نطالع معاجم اللغ��ة العربيَّة حول م��ادَّ
، أي ما دنا وأمكن، وَط��فُّ الفراِت: أي  )َطَف��َف(، تقول: ُخ��ذ ما طفَّ لك واس��تطفَّ
: إِنَّام  َف م��ن َأْرِض الَعَرِب عى ِريِف الِعراِق، وق��اَل األَْصَمِعيُّ الش��اطيء، وهو َما َأرْشَ

يِف«)1(. ا؛ ألَّنه َدَنا من الرِّ َي َطفًّ ُسمِّ

 ة، كان مقتل احلس��ني بن عّل : أرض من ضاحية الكوفة يف طريق الربيَّ والطَّفُّ
فيها، وهي أرض بادية قريبة من الريف، فيها عيون ماٍء جارية)2(.

��ة استش��هاد اإلمام احلس��ني وأصحاب��ه يف الواقعة  ترتب��ط هذه التس��مية بقصَّ
ية  - كمكان تارخي��ّي- متأتِّ املش��هورة بطفِّ كرب��الء، بل تكاد ش��هرة كربالء أو الطَّ��فِّ
م��ن هذه احلادثة؛ ولِِعَظم ما حدث آنذاك، أقبل عدد واف��ٌر من الكتَّاب؛ ليؤلِّفوا يف هذه 
احلادث��ة، ولعلَّ أقدمه��م كتاب أيب خِمنف )157ه���( بعنوان )وقعة الطَّ��ّف(، أو )مقتل 
احلس��ني(، ثمَّ توالت الكتب يف ه��ذا امليدان لتصل إىل أكثر م��ن مئتي كتاب)3(، رسدت 
القصة التارخييَّة الستشهاد اإلمام احلسني، معتمدًة أسلوب )السد التابع/املتتابع(، 

)1( تاج العروس: 92/24.
)2( ينظر: معجم البلدان: 35/4.

)3( ينظر: الفهرس��ت: 111، الوايف بالوفيات: 435/4، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 24/22- 
.28
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لت املكان يف ق�ش�س الطفِّ  حتوُّ
ا )دوؤا�شة ثقافيَّة) امللهوف على قتلى الطفوف اختياراً

ة طويلة عى فنِّ القصِّ بمختلف  وهو نسق بنائّي ُعمل به منذ زمن طويل، وقد هيمن مدَّ
مني،  امع برتيب وقوعها، أي رسدها بحسب ترتيبها الزَّ م األحداث للسَّ أجناسه، إذ ُتقدَّ
ة جزًءا بعد جزء، دون أْن  ة رواية أحداث القصَّ ويتمُّ يف هذا اللَّون من األنس��اق السديَّ
ة قصة أخرى، وهو عى ذلك من أكثر األنس��اق شيوًعا وبساطًة،  تتداخل أحداثها مع أيَّ
اوي إىل رسد األحداث بش��كٍل خطِّيٍّ متسلسل، خيضع فيه بناء احلدث  إذ يس��عى فيه الرَّ
وائي ينسج حبكة النَّصِّ صاعًدا  ابق يكون سبًبا لالحق، ويظلُّ الرِّ ��ببيَّة، فالسَّ »ملنطق السَّ
روة- ثمَّ تنفرج  م املتن احلكائّي يف حلظٍة ما- هي الذَّ إىل األمام بش��كٍل أفقيٍّ خطِّّي، فيتأزَّ

.)1(» اوي النَّصَّ يف هنايٍة يغلق فيها الرَّ

د األخ��رى- إذ يقوم الراوي فيه  د- مقارنٍة بأنامط السَّ وهو من أبس��ط أنواع السَّ
ى  من املايض، ويس��مَّ برواي��ة أحداٍث وقع��ت يف املايض، معتم��ًدا يف ذلك عى صيغ الزَّ
��ا، حي��ث يتواجد بكث��رة يف احلكاي��ات الش��عبيَّة، والروايات  ه��ذا الن��وع رسًدا تقليديًّ

الكالسيكيَّة)2(.

ى بالسند(،  ل هو ناقل اخلرب األصّل )املسمَّ ويف هذه الكتب يظهر لدينا راِويان، األوَّ
د ليصل إىل أكثر من ناقل للخرب، والثاين هو الراوي الذي يصيغ هذه األخبار،  وقد يتعدَّ
ة واألدبيَّة، بام يتناسب مع احلادثة  وجيمعها يف قالب مرابط، تغلب عليه املس��حة الفكريَّ
كها  الت��ي حيكيه��ا الكتاب، ويظهر الرواي يف هذه الكتب مس��يطًرا ع��ى األحداث، حيرِّ
حس��ب رؤيته للحدث العام، فهو راٍو عليم موضوعّي، يصطنع احلبكة القصصيَّة وفاًقا 
لرؤيت��ه، لكن ال يعني ذل��ك خروجه عن املعطيات التارخييَّة التي هي األس��اس املعتمد 

ته. عليه يف قصَّ

)1( ينظر: البناء الفنِّي يف الرواية العربيَّة يف العراق: 13/1.
ة )حتلياًلً وتطبيًقا(: 97، معجم مصطلحات السد: 62. ة القصَّ )2( ينظر: مدخل إىل نظريَّ
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وم��ن أهمِّ الكتب التي س��لَّطت الضوء عى هذه احلادث��ة كتاب )امللهوف عى قتى 
ّ )1( املتوفَّ�ى س��نة )664ه�(، سعى فيه املؤلِّف إىل تعريف  الطفوف( البن طاووس احِللِّ
ة استش��هاده، إذ يق��ول: »إنَّ من أجلِّ  املس��افرين والزائرين إىل اإلمام احلس��ني بقصَّ
البواعث لنا عى س��لوك ه��ذا الكتاب، أنَّني ل���امَّ مجعت كتاب )مصب��اح الزائر وجناح 
املس��افر(، ورأيته قد احتوى عى أقطار حماس��ن الزيارات، وخمتار أعامل تلك األوقات، 
فحامُله مس��تغٍن عن نقل مصباٍح لذلك الوقت الش���ريف، أو محل مزاٍر كبرٍي أو لطيف، 
أحبب��ت أيًض��ا أن يكون حامله مس��تغنًيا ع��ن نقل مقتٍل يف زيارة عاش��وراء إىل مش��هد 
احلس��ني، فوضعت هذا الكتاب لُيضمَّ إليه، وقد مجعت هاهنا ما يصلح لضيق وقت 
ار، وعدلت عن اإلطالة واإلكثار، وفيه غنية لفتح أبواب األش��جان، وُبغية لنجح  ال��زوَّ
أرب��اب اإليامن، فإنَّنا وضعنا يف أجس��اد مغناه روح ما يليق بمعن��اه، وقد ترمجته بكتاب 

اللُّهوف عى قتى الطفوف«)2(.

 ، ة يف واقعة الطَّفِّ هلذا ابتعد عن التفصيل واإلطناب، مكتفًيا بمعاجلة القضايا املهمَّ
قة، وللهدف نفسه قام بحذف أسانيد الروايات التي  رات والروايات املتفرِّ فحذف املكرَّ

)1( هو السيِّد رض�ّي الدين أبو القاسم عل�ّي بن موسى بن جعفر بن طاووس احلسنّي، من ذراري 
اإلمام احلسن بن عّل املجتبى، واإلمام عل بن احلسني السجاد، ولد باحللة يف العراق يف 
س��ة ومشهد اإلمام  م 589 ه�(، س��كن كالًّ من احِللَّة وبغداد )15 س��نة(، وكربالء املقدَّ )15 حمرَّ

ضا بخراسان )3 سنوات(. عّل بن موسى الرِّ
عامل جليل، وفقيه كبري من فقهاء الش��يعة اإلماميَّة، ملع يف ش��عره وأدب��ه، وُيعرف بزهده وتقواه،   
ًفا، أكثره��ا يف األدعية والزي��ارات، منها: )مه��ج الدعوات ومنهج  ل��ه ما يقارب اخلمس��ني مؤلَّ
العبادات، فالح الس��ائل ونجاح املس��ائل، وامللهوف عى قتى الطفوف(، تويف سنة )664ه�( 
ببغ��داد وعم��ره )75( عاًما، وُنقل جثامن��ه إىل النجف األرشف، وُدفن بج��وار مرقد اإلمام أمري 

املؤمنني عّل بن أيب طالب. ينظر: أمل اآلمل: 205/2، األعالم: 26/5.
)2( امللهوف عى قتى الطفوف: 87-86.
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لت املكان يف ق�ش�س الطفِّ  حتوُّ
ا )دوؤا�شة ثقافيَّة) امللهوف على قتلى الطفوف اختياراً

أورده��ا يف الكت��اب، مكتفًي��ا بقولة: »قال ال��راوي« أحياًنا، األمر ال��ذي أضفى النزعة 
القصصيَّة عليه بداًل من النزعة التارخييَّة.

لت بعرض أفكاره ورؤيته إزاء  مة وثالثة مس��الك، تكفَّ ��م الكتاب إىل مقدِّ وقد قسَّ
، وحسبام يأيت: واقعة الطَّفِّ

• ه، 	 ث فيها عن اإلمام احلسني، ومنزلته، وثواب االعراف بحقِّ مة: حتدَّ مقديِّ
والبكاء عليه، ثمَّ انتقل إىل املسالك)1(.

• 	 ، ض فيه للوقائع واألحداث التي جرت قبل واقعة الطَّفِّ ل: تعرَّ املس��لك األوَّ
م. من والدة اإلمام احلسني وحتَّى يوم العارش من املحرَّ

• م، وحتَّى استش��هاد اإلمام 	 املس��لك الثاين: ذكر فيه وقائع يوم العارش من املحرَّ
.احلسني

• املس��لك الثال��ث: بحث في��ه ما وقع بع��د انته��اء املعركة من إرس��ال رؤوس 	
الشهداء إىل الكوفة، وَسْوِق عائلة احلسني أسارى إىل يزيد يف الشام، ومن 

الشام إىل املدينة.

وم��ن اجلدير بالذكر أنَّ هذا النوع من الكتب مل يس��لَّط علي��ه الضوء من ناحية فنيَّة 
أو أدبيَّ��ة؛ ولعلَّ الس��بب يف ذلك أنَّ احلدث فيه تارخيّي، لكنَّ املمعن النظر فيه س��يجده 
ة تارخييَّة؛ لذلك جيب  ة الفنيَّة، لكنَّه يعتمد عى قصَّ ا كغريه من النصوص النثريَّ ��ا نثريًّ نصًّ
، حبكته تتناول  ا مه��امًّ ا متثِّل نوًعا نثريًّ دراس��ة هكذا كتب، وتس��ليط الضوء عليه��ا؛ ألهنَّ

حدًثا إسالميًّا يف غاية األمهيَّة.

)1( ينظر: امللهوف عى قتى الطفوف: 81، 90، 145، 190.
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املحور الثاين

م�شطلح املكان

املكان ه��و الوعاء الذي حيتضن األحداث والش��خصيَّات داخل البنية القصصيَّة، 
وفي��ه تدور عجلة السد التي ال تتوقَّف إالَّ بنهاي��ة القصة املحكيَّة، وبذلك احتلَّ مكانة 
ب��ارزة يف الدرس النقدّي ال��سدّي، فضاًل عن أمهيَّته يف احلي��اة الواقعيَّة، فهو جزٌء مهمٌّ 
ك األحداث فيه وتتنامى. وقد أدرك اإلنس��ان منذ الِقَدم أمهيَّة املكان، ودوره  منها، تتحرَّ
املتميِّ��ز، وعالقات��ه بالعنارص احلياتيَّ��ة، وعى هذا األس��اس أخذت فكرة امل��كان دوًرا 
ر الفكر البرشّي  رت هذه الفكرة مع تطوُّ أساسيًّا يف الفكر اإلنسايّن قدياًم وحديًثا، وتطوَّ

يف تعامله مع العامل اخلارجّي الذي حييط هبا؛ لذلك يمكن تعريفه عى أنَّه:

- الكي��ان االجتامعّي ال��ذي حيتوي عى خالص��ة التفاعل بني اإلنس��ان وجمتمعه، 
لذا فش��أنه ش��أن أيِّ نتاٍج اجتامعيٍّ آخر، حيمل ج��زًءا من أخالقيَّة س��اكنيه، وأفكارهم 
ووعيهم، وهو ش��خصيَّة متامسكة، ومسافة َمقيس��ة بالكلامت، ورواية ألشياء غائرة يف 
ا، بل هو الوع��اء الذي تزداد قيمته  ال��ذات االجتامعيَّة. إنَّه ليس غط��اًء خارجيًّا أو ثانويًّ
��ام كان متداخاًل يف العمل الفنّي)1(. واملكان يكون عى مس��تَوَيني، مها: املكان اإلطار  كلَّ
)كاألرض، األش��جار، الوه��اد الرابيَّة واملائية، والظالل، والض��وء...(، وهو خيلو من 
الُبع��د التارخيّي لألحداث، واملكان الفعل )ال��ذي يمثِّل مركز احلدث، وعني الصورة(، 

)1( ينظر: الرواية واملكان: 16، 17. 
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لت املكان يف ق�ش�س الطفِّ  حتوُّ
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؛ لتستقرَّ فيه، فهو  تها، وإليه تسعى من خالل فعل القصِّ ومنه تس��تمدُّ الشخصيَّات هويَّ
مكان جتتمع فيه الظلمة واألرسار، وتبوح الش��خصيَّة فيه؛ فُتخاطب نفسها، أو ترتكب 

فعاًل ما)1(.

- جمموعة األش��ياء املتجانس��ة )من الظواهر واحلاالت أو الوظائف أو األش��كال 
ة، مثل  املتغيِّ���رة... الخ(، تقوم بينها عالقات ش��بيهة بالعالقات املكانيَّة املألوف��ة العاديَّ
اه  )االتِّصال واملس��افة... إلخ()2(، وهو مفهوم ال يقترص عى املكان اجلغرايّف، وإنَّام يتعدَّ

إىل األشياء التي تقوم بينها عالقات مكانيَّة)3(.

ّي َمِقيس  ة، جيمع بني ما ه��و مادِّ إنَّ امل��كان بوصف��ه عنرًصا مهامًّ يف العمليَّ��ة النقديَّ
باملالحظة والتقويم، وبني ما هو معنوّي خفّي عن العيان، من عالقات تنشأ بني األشياء 
نفس��ها، وبينه��ا وبني إدراك اإلنس��ان هل��ا، وفكِّ تنظيمه��ا من أجل معرف��ة خصائصها 

وصفاهتا، للوصول إىل فهم أعمق حلقيقة احلياة اإلنسانيَّة)4(.

وع��ى القاص أن جيي��د اختيار املكان ونوع��ه، وال تتوقَّف العمليَّ��ة عند االختيار، 
ب��ل جيب أن يتَّبعها القاص بإجادة اس��تغالل املكان الذي اخت��اره للعمليَّة اإلبداعيَّة، إذ 
جيعل منه »ش��خصيَّة متامسكة، ومسافة مقاسة بالكلامت، ورواية ألمور غائرة يف الذات 
ا، بل هو الوعاء الذي تزداد  االجتامعيَّة، وبذلك ال يصبح غطاًء خارجيًّا، أو ش��يًئا ثانويًّ

قيمته كلَّام كان متداخاًل يف العمل الفنِّّي...«)5(.

)1( ينظر: إشكاليَّة املكان يف النصِّ األدب�ّي: 222. 
)2( ينظر: بالغة املكان )قراءة يف مكانة النصِّ الشعرّي(: 21. 

)3( ينظر: املكان ودالالته يف رواية مدن امللح: 40.
)4( ينظر: املكان يف شعر احلرب: 8. 

)5( الرواية واملكان: 17. 
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اد عى تقسيم املكان إىل  يه املكان، دأب النقَّ وعى أساس هذا الدور الكبري الذي يؤدِّ
يات هذه األنواع، فقد اس��تنتج )بروب()1( ثالثة  أنواع عديدة، واختلفوا يف حتديد مس��مَّ

أنامط من خالل دراسته للقصص، وهي:

امل��كان األصل: وهو عادًة مس��قط الرأس، واملكان الذي تس��كن فيه العائلة، . 1
وأطلق عليه )غريامس( اسم )مكان األنس احلاف(.

امل��كان الذي حيدث فيه االختيار الرتش��يحي: وهو مكان ع��ريّض وقتّي، وقد . 2
ه )غريامس( ب�)املكان الرشيحّي احلاف(. سامَّ

امل��كان ال��ذي يقع في��ه اإلنج��از أو االختي��ار الرئييّس:وأطلق علي��ه غريامس . 3
)الالمكان(.

د )مول و رمري( أربعة أنواع من املكان حس��ب الس��لطة التي ختضع هلا  يف حني حدَّ
ل يف نواٍح عديدة؛ لكنَّه خيضع لسلطة  وهي: »أماكن خاضعة للس��لطة، مكان يشبه األوَّ
ة ال سلطة فيها غري  الغري، وجيب االعراف هبا، أماكن غري خاضعة للسلطة، أماكن عامَّ

مهمة ألحد«)2(.

��م املكان إىل أماكن مغلقة، وأماكن مفتوحة، فاألماكن املغلقة  وهناك أيًضا من ُيقسِّ
)الس��جن، املستش��فى، البيت، املس��جد(، واألماكن املفتوحة )احلي، القري��ة، املدينة(، 
م إىل أماكن جاذبة،  وغريها، وأماكن مفرضة، وهي األماكن املخيلَّة فقط )3(، وأيًضا ُقسِّ

وطاردة، وتارخييَّة )4(.

ة: 59-57.  ة القصَّ )1( ينظر: مدخل إىل نظريَّ
)2( ينظر: مشكلة املكان الفنِّّي: 82-81.

)3( ينظر: إشكاليَّة املكان يف النصِّ األديّب: 222، وما بعدها.
)4( ينظر: غائب طعمة فرمان روائيًّا: 160، 172، 176. 
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لت املكان يف ق�ش�س الطفِّ  حتوُّ
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وامل��كان الذي نحن بصدد دراس��ته يدخل ضمن األماك��ن التارخييَّة ذات الصبغة 
الدينيَّة، فهو يرتبط بشخصيَّة إسالميَّة لعبت دوًرا مهامًّ يف التاريخ اإلسالمّي، إن مل تكن 
رة،  األه��م، وقد ارتبط املكان بحركة هذه الش��خصيَّة من حلظة خروجها من املدينة املنوَّ

وصواًل إىل منطقة الطَّفِّ )كربالء حاليًّا(.

وعموًم��ا، ختضع األماكن التارخييَّة خلطاب األقوى، ويتَّخذ هذا اخلطاب وس��ائل 
ة  ع منها من معطيات فكريَّ دة للسيطرة عى املكان، تارًة باستغالل الثقافة، وما يتفرَّ متعدِّ
ة إلخضاعه وتنميطه بام يتالءم مع أفكارها،  تلبِّي طموح الس��لطة، وتارًة يس��تعمل القوَّ
ك ثقايف )نس��ق(، تس��عى هذه  وت��ارَة أخرى جيمع بني الوس��يَلَتني التي يقف خلفهام حمرِّ
ل املكان إىل  القوى إىل متريره هبذه الوس��ائل، س��واء بطريقة مضمرة، أو ظاه��رة، فيتحوَّ

كة. اء هذه القيم الثقافيَّة امُلَحرِّ ماهيَّة خمتلفة جرَّ
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املحور الثالث

ا فِّ )امللهوف على قتلى الطفوف) اختياراً لت املكان يف ق�ش�س الطَّ حتوُّ

ه��ل يوجد مؤلَّف أو كت��اب يمكن أن يصف لنا عالقة املكان باإلنس��ان عى وجه 
الدقَّة؟ س��يكون اجلواب: أبًدا، فمن الصعوبة أو االستحالة أن حيوي كتاب عى وصف 
ا ببس��اطة تتعلَّق بأحاس��يس اإلنس��ان وذكريات��ه وحياته اليوميَّة  دقيق هلذه العالقة؛ ألهنَّ
ن تلك املش��اعر املوَجبة أو الس��البة  املبنيَّ��ة ع��ى األماكن الت��ي يرتادها كلَّ ي��وم، فتتكوَّ
لة حس��ب الوضع )االجتامعي، الس��يايّس، الدينّي...(، فاألمر متعلِّق  جتاه املكان متحوِّ

باملعطيات احلياتيَّة البحتة للحياة اإلنسانيَّة.

وانطالًق��ا م��ن ذلك، يعدُّ املكان ركنًا رئيًس��ا يف حياتنا اليوميَّة، فمن��ه ننطلق، وإليه 
نوا إبداعاهتم أماكن ختدم العمل الفنِّّي، مراعني  نعود، وقد أدرك املبدعون ذل��ك، فضمَّ
ن األح��داث، وبلوغها ال��ذروة القصصيَّة، وصواًل  الت التي حتدث أثناء تك��وُّ التح��وُّ
لنهايته��ا، يف كلِّ ذل��ك يظهر املكان كش��خصيَّة متامس��كة، ومس��افة ُمقاس��ة بالكلامت، 
ورواي��ة ألم��ور غائرة يف ال��ذات االجتامعيَّة؛ ل��ذا ال يمكن القول بأنَّ امل��كان يف العمل 
اإلبداع��ّي ثانوي األثر، بل هو وعاء حاض��ن لألحداث، تزداد قيمته كلَّام تداخل معها، 
ًدا من  ة، وبعكس ذلك يكون املكان جمرَّ ة يف معطياته السديَّ وأثَّر فيها، وأثَّرت فيه، مغريِّ

اد واملبدعني)1(. معناه الفلسفّي والفكرّي املراد له من قبل النقَّ

)1( ينظر: الرواية واملكان: 17.
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لت املكان يف ق�ش�س الطفِّ  حتوُّ
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وهذا التأثُّر والتأثري جيعل العالقة جدليَّة بني اإلنسان واملكان؛ ألنَّه يرتبط باإلدراك 
ر الذهنّي لإلنس��ان، فه��و حاضن للوج��ود، ورشط��ه الرئيس الذي  ّ أو التص��وُّ احل��يسِّ

 
د العنارص احلياتيَّة  أ عنه يف حركته وسكونه، ومن دون املكان ال يمكن أن تتجسَّ ال يتجزَّ
األخ��رى يف العم��ل الفنِّ��ّي، وأبرزه��ا الزمان الذي يش��رك مع امل��كان يف تقرير حقيقة 

الوجود اإلنسايّن)1(.

ة قبل أن  ��ًزا أكثر من كونه عنرًصا فنيًّا، فه��و يكتب القصَّ وبذل��ك يصبح املكان حمفِّ
��س احلك��ي، ويصبغ األحداث املتخيَّل��ة بصبغة العامل  تس��طِّرها يد املؤلِّف)2(؛ ألنَّه يؤسِّ
ع األش��كال داخل املكان الواحد، األمر الذي يس��اعد  د األماكن، وتتنوَّ الواقعّي، فتتعدَّ

الحًقا يف قراءة احلالة النفسيَّة للمبدع من خالل حالة التأثُّر والتأثري بينهام)3(.

وعى مدار العق��ود املاضية، ظهرت لنا قصص وروايات اعتمدت كليًّا عى املكان 
ودوره يف تنام��ي األحداث، والس��يام قص��ص أو روايات احل��روب، أو القصص ذات 
ة حدثت يف املايض، فيكون املكان  احل��دث التارخيّي )الواقعّي(، أي التي ُتكتب عن قصَّ
ا، يعطي النصَّ عمًقا تارخييًّا جيعله أق��رب إىل السد التارخيّي، لكنَّه  ��ًزا ثقافيَّ��ا ورسديًّ  حمفِّ

ة. ال خيرج عن أنامط السد يف الكتابة النثريَّ

ومن أهمِّ الكتب التي تناولت حدًث��ا تارخييًّا بصورة قصصيَّة، هو كتاب )امللهوف 
ة  عى قتى الطفوف( للس��يِّد عّل بن موس��ى بن طاووس )ت 664ه�(، إذ يروي لنا قصَّ
ة استش��هاد اإلمام احلس��ني يف كرب��الء، واحلادثة مش��هورة ال داعي إىل  ، قصَّ الطَّفِّ
رشحه��ا أو بي��ان تفاصيلها، لك��ن ترتكز احلادثة ع��ى مكان تارخي��ّي، أال وهو كربالء، 

)1( ينظر: مجاليَّات املكان يف الشعر اجلاهل�ّي )املعلَّقات أنموذًجا(: 38.
)2( ينظر: بنية النصِّ السدّي من منظور النقد األديّب: 65.

)3( ينظر: بنية الشكل الروائّي: 30.
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، والذي يميِّز هذا املكان، هو أنَّه ُذِكر  فض��اًل عن بقيَّة األماكن التي تتعلَّق برحل��ة الطَّفِّ
قبل وقوع احلادثة يف املرويَّات التي ُنقلت عى لس��ان الرسول، فيقول ابن طاووس: 
»ل�امَّ أتمَّ احلسني سنَتني من مولده، خرج النبّي يف سفر، فوقف يف بعض الطريق، 
فاس��رجع ودمعت عيناه، فُس��ِئل عن ذلك، فقال: هذا جربيل خيربين عن أرٍض بش��طيِّ 

الفرات، ُيقال هلا: كربالء، ُيقَتل هبا ولدي احلسني بن فاطمة...«)1(.

ك احلادثة الكربى، وهي القافلة  فامل��كان هنا هو جزء كبري من احلدث، بل هو حي��رِّ
م لس��نة  احلس��ينيَّة التي خرجت من املدينة، ووصلت إىل كربالء يف العارش من ش��هر حمرَّ

)61ه�(.

إنَّ املكان يف قصص الطَّفِّ خيتلف من حيث املوضوع واهلدف عن املكان القصيّص 
اًل مكاٌن واقعّي له خلفيَّة تارخييَّة تذكرها  ه، فهو أوَّ املعتاد لدى القارئ، وذلك من أوجه عدَّ
ي،  املصادر)2(، فتكش��ف لنا أبعاده وش��كله، فهو مكان قابع يف اخللفيَّ��ة التارخييَّة للمتلقِّ
ل إىل قبلة ملحبِّي آل الرسول، وذلك  س قدياًم وحديًثا)3(، ثم حتوَّ وثانًيا هو مكان مقدَّ
ا تشارك  كفيل بتحويل املكان يف قصتَّنا هذه إىل ش��خصيَّة رئيسة، متتاز باإلجيابيَّة، أي إهنَّ
ة يف احلكي، بل هي  يف حتويل مسار األحداث وتغيريها، وليست شخصيَّة سلبيَّة أو ثانويَّ

ة؛ ألنَّ احلدث متعلِّق هبا، وال وجود له من دوهنا. تقود زمام البنية السديَّ

ة )امللهوف ع��ى قتى الطف��وف(، إذ تتغريَّ  ع امل��كان يف قصَّ ويض��اف إىل ذل��ك تنوُّ
ل األماكن من املفتوحة  األمكنة، وتتغريَّ معها األحداث حس��ب مراحل الرحلة، فتتحوَّ

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 93.
)2( ينظ��ر يف ال��كالم عن كربالء وخلفيَّتها التارخييَّة: س��ري أعالم النب��الء: 289/3، تاريخ بغداد: 

.151/1
)3( ينظر: خمترص هنضة احلسني: 178.
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د عليها، واألمر  إىل املغلق��ة، ومن اجلاذبة إىل الطاردة، ومن خضوعها للس��لطة إىل التمرُّ
هنا ليس بالفعل، بل بالداللة الذهنيَّة، فاألماكن مجيعها مفتوحة أو مغلقة، لكن احلدث 
هل��ا دالليًّا لتتغريَّ هذه األماكن حس��ب  )الس��لبّي أو اإلجيايّب جتاه آل الرس��ول(، حيوِّ

احلدث الذي يصيب القافلة احلسينيَّة.

إنَّ النصَّ الذي نحن بصدده يرشح نوَعني من األماكن، يمكن تقسيمها إىل قسَمني، 
لة، واألماكن الثابتة، وبياهنا فيام يأيت: ومها: األماكن املتحوِّ

لة : الأماكن املتحوِّ لاً اأوَّ
لة تلك األماكن التي تغريَّ موقفها بالنس��بة للثورة احلس��ينيَّة  نقصد باألماكن املتحوِّ
بع��د أن كان��ت منارصة ل��ه، أو عى أق��لِّ تقدير ال تقف بالض��دِّ منه، وق��د احتلَّت هذه 
 نا النثرّي حيًِّزا كبرًيا؛ إذ إنَّ معظم األماكن التي سلكها اإلمام احلسني األماكن يف نصِّ
لت من حاٍل إىل حال، وذلك بفعل عوامل وُمعطيات حدثت عى أرض الواقع،  قد حتوَّ

سنبيِّنها تباًعا.

ل يف كتاب )امللهوف عى قتى  ة، الكوفة، كربالء( املكان املتح��وِّ متثِّل )املدين��ة، مكَّ
لت  الطفوف(؛ نتيجة تناق��ض املواقف، وعدم التزام أهلها باالتِّفاقات والوعود، إذ حتوَّ
مدينة الرسول من مكاٍن إجيايّب )مفتوح( إىل مكاٍن سلبّي )طارد، مغلق( بالنسبة آلل 
رة عن��د وصول خرب موت معاوية  ل يف املدينة املنوَّ الرس��ول، وتبدأ معطي��ات التحوُّ
إىل وايل املدينة الوليد بن عتبة بن أيب س��فيان، وتويلِّ يزيد اخلالفة يف الشام عام )60ه�(، 
إذ طل��ب يزيد من واليه عى املدينة أن يأخذ البيعة من احلس��ني، ويقول له: »إْن أبى 
 عليك فارضب عنقه، وابعث إيلَّ برأسه«)1(، ثمَّ تزداد عدائيَّة املكان، عندما يرسل الوليد 

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 97.
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هه مروان  ابن عتبة يف طلب مروان بن احلكم؛ ألجل مش��ورته يف رس��الة يزيد له، فيوجِّ
باع تعليامت الشام بحذافريها، بل ويصطدم مع احلسني، وُيطالب الوليد  برضورة اتِّ
برضب عنق احلسني، فيقول هلم اإلمام: »ويل عليك يابن الزرقاء، أنت تأمر برضب 
م املواقف، وحتدث مشادات  عنقي! كذبت واهلل ولؤمت«)1(. ثمَّ تدور األحداث، وتتأزَّ
كالميَّة وحجاجيَّة بني احلسني وأتباع يزيد، الذين دأبوا عى مضايقة اإلمام يف املدينة، 
ة  ا أهل بيت النبوَّ ا األمري إنَّ األمر الذي دفعه إىل رفض البيعة، بقوله للوليد بن عتبة: »أيَّ
ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة، وبنا فتح اهلل، وبنا ختم اهلل، ويزيد رجٌل فاسق شارب 
مة، ُمعلِن بالفس��ق، ليس له هذه املنزل��ة، ومثل ال يبايع مثله،  اخلم��ر، قات��ل النفس املحرَّ

نا أحقُّ باخلالفة والبيعة«)2(. ولكن ُنصبح وُتصبحون، وننظر وتنظرون أيَّ

 ه اإلمام اء التهديد الفعّل من السلطة، فتوجَّ وهنا كان ال بدَّ من مغادرة املدينة جرَّ
ة، التي بقي فيها أربعة أش��هر، وهنَّ األش��هر احلُرم، والتي أصبحت مكاًنا جاذًبا  إىل مكَّ
، وأصبح سلبيًّا طارًدا؛ فيغادره  آمنًا للحس��ني وآله، لكن هذا املكان رسعان ما تغريَّ
د ب��ن احلنفيَّة البقاء يف  احلس��ني خوًفا من غدر يزيد، إذ يق��ول، عندما طلب منه حممَّ
��ة، مبيِّنً��ا له غدر أهل الكوف��ة، وعدم وفائهم: »ي��ا أخي خف��ت أن يغتالني يزيد بن  مكَّ

معاوية باحلرم، فأكون الذي ُيستباح به حرمة هذه البيت«)3(.

ة التي كانت حتت والية األمويِّني إىل مكان غري آمن بالنسبة آلل  لت مكَّ وهكذا حتوَّ
اه العراق، معتمًدا عى الرس��ائل والوعود التي كتبتها  ك الركب باجتِّ الرس��ول، فتحرَّ

عشائر الكوفة وقبائلها.

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 98.
)2( املصدر نفسه: 98.

)3( املصدر نفسه: 111.
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ة واالنغالق  ل بالضديَّ ة، إذ إنَّ التحوُّ ل عن املدينة ومكَّ يف الكوفة ختتلف آليَّة التحوُّ
ة الناس، أو قس��اًم ال بأس به، يرصخ  ا بش��كٍل كبري؛ ألنَّ عامَّ يف هذه األماكن مل يكن قويَّ
م يؤيِّدون احلس��ني، لكنَّهم بالوقت نفس��ه  بالض��دِّ من األمويِّني، وه��ذا ال يعني أهنَّ
يرفض��ون يزيد بن معاوية؛ ملا ُعرف عنه من الفس��ق والفجور وانتهاك احلرمات، لذلك 
ة مل يكن كعدائيَّته يف الكوفة، فنالحظ أنَّ وايل املدينة  له( يف املدينة ومكَّ عدائيَّة املكان )حتوُّ
 ،الوليد بن عتبة يرفض طلب مروان بن احلكم عندما أشار عليه برضب عنق احلسني
فعندما ورد أمر يزيد لواليه عى املدينة بخصوص خروج املوكب احلس��ينّي إىل الكوفة، 
 استش��ار مروان بن احلك��م، فقال له: عليك ب��رضب عنق احلس��ني، فأجابه الوايل: 

»يا ليتني مل أُك شيًئا مذكوًرا«)1(.

 ويف موض��ع آخ��ر من قص��ة )امللهوف عى قت��ى الطفوف( يقول مل��روان: »وحيك 
ي��ا مروان إنَّ��ك أرشت علَّ بذهاب ديني ودنياي، واهلل ما أح��ّب أنَّ ملك الدنيا بأرسها 
 يل وأنَّني قتلت حس��ينا، واهلل ما أظنُّ أحًدا يلقى اهلل بدم احلسني إالَّ وهو خفيف امليزان، 

يه، وله عذاب أليم«)2(. وال ينظر إليه اهلل يوم القيامة، وال يزكِّ

��ة، فرفض هذه الدولة  ��ة( مع الدولة األمويَّ إًذا مل يك��ن اجل��ّو العام يف )املدينة ومكَّ
 ل املكان ملع��اٍد هلا مل يكن ش��يًئا طيِّ الكتامن، أو غري ش��ائع، حتَّى أنَّ احلس��ني وحت��وِّ
ا  ا جدًّ جاء مع عصب��ة قرابة )30( رجاًل عندما طلبه الوايل لبيعة يزيد، واحلوار كان حمتدًّ
ة،  لت هذه املدن إىل أماك��ن معادية للدولة األمويَّ بينه��م، فاملامنعة كان��ت واضحة، وحتوَّ
ا  لكن العداء يف القلوب والنفوس، وليس باأليدي والسيوف. ينقل لنا ابن طاووس نصًّ
ة،  ا أهل بيت النبوَّ ا األمري إنَّ ح الصورة السابقة، فيقول: »أيُّ جاء عى لسان اإلمام، يوضِّ

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 97.
)2( املصدر نفسه: 98.
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ومعدن الرسالة، وخمتلف املالئكة، وبنا فتح اهلل، وبنا ختم اهلل، ويزيد رجٌل فاسق شارب 
مة، معلن بالفس��ق، ليس له هذه املنزلة، ومث��ل ال يبايع مثله،  اخلم��ر، قات��ل النَّفس املحرَّ

نا أحقُّ باخلالفة والبيعة«)1(. ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أيَّ

ل كبرًيا يف هذه األماكن، وهي مل ُترس��ل الرسائل  وعى أس��اس ذلك، مل يكن التحوُّ
ا يف املاهيَّ��ة املكانيَّة  اًل ح��ادًّ وتقط��ع الوع��ود، مثل��ام حدث يف الكوف��ة، التي مثَّل��ت حتوُّ
ت موقفها، ونقضت الوع��ود املقطوعة من قبلها جتاه احلركة احلس��ينيَّة   هل��ا، عندما غ��ريَّ

آنذاك.

فعندما س��مع أهل الكوفة بمعارضة احلس��ني خلالفة يزيد، اجتمعوا وأرس��لوا 
 ،س��ل والرسائل التي َتِعُد ببذل املال والس��الح والرجال يف سبيل اإلمام احلسني الرُّ
يق��ول اب��ن طاووس مبيِّنً��ا ذل��ك: »فاجتمعوا يف منزل س��ليامن بن ال��رصد اخلزاعّي... 
 فكتبوا إليه، بس��م اهلل الرمحن الرحيم: إىل احلس��ني بن عّل أمري املؤمنني من س��ليامن 
اد وحبيب بن مظاهر... وسائر  ابن الرصد اخلزاعّي واملس��يَّب بن نجبة ورفاعة بن ش��دَّ
شيعة أمري املؤمنني، سالم اهلل عليك... إنَّه ليس علينا إماٌم غريك، فأقبِل لعلَّ اهلل جيمعنا 
، والنعامن بن بشري يف قرص اإلمارة، ولسنا نجتمع معه يف مجعة وال مجاعة،   بك عى احلقِّ
وال نخ��رج معه إىل عيد، ولو بلغنا أنَّك أقبلت أخرجناه حتَّى يلحق بالش��ام، والس��الم 
ة إالَّ  علي��ك ورمحة اهلل وبركاته يابن رس��ول اهلل، وعى أبيك من قب��ل، وال حول وال قوَّ
حوا الكت��اب، ولبثوا يومني آخرين، وأنفذوا مجاعة معهم  ب��اهلل العلِّ العظيم«)2(، ثمَّ رسَّ

نحو مائة ومخسني صحيفة يسألونه القدوم عليهم)3(.

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 98.
)2( املصدر نفسه: 103.
)3( املصدر نفسه: 105.
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د عى الس��لطة، ثائر  فنالح��ظ أنَّ الكوفة مكان إجيايّب الداللة، مفتوح األفق، متمرِّ
.عليها، وهذا اجلوُّ عموًما مالئم لتطلُّعات اإلمام احلسني

ويس��تمر ابن طاووس يف بيان تش��كالت املكان يف الكوفة بناًء عى مواقف أهلها، 
ت بمرحَلتني  فيقول: »اجتمع لديه يف ُنوب خمتلفة اثنى عرش ألف كتاب«)1(، فالكوفة مرَّ

جتاه املكان:

د عى السلطة. املرحلة األوىل: مثَّلت املكان املتمرِّ

واألخرى: مثَّلت املكان املوافق للسلطة، املعادي للثورة احلسينيَّة، ثمَّ عادت الحًقا 
ة، لكن خارج حقبة  ًدا عى الس��لطة األمويَّ ًدا للفكر احلس��ينّي، ومتمرِّ لتك��ون مكاًنا مؤيِّ

ة امللهوف البن طاووس. قصَّ

ل��ت الكوفة إىل م��كاٍن معاٍد، خاضٍع  لكن الس��ؤال هنا: م��ا الذي حدث حتَّى حتوَّ
للسلطة، ناقٍض للعهوِد واملواثيق؟.

يكمن اجلواب عى هذا السؤال يف األحداث التي رافقت الثورة احلسينيَّة، فالدولة 
س األوضاع، وتستعد  ، كانت تتحسَّ ة، يف ضوء القصص التي تروي قصة الطَّفِّ األمويَّ
هلا ع��ن طريق الرهيب تارًة، وعن طريق الرغيب تارًة أخرى، وبذلك أوجدت أعواًنا 
د سامع بعض أهل الكوفة بأمر مسلم بن  ة الناس، فبمجرَّ هلا بني الش��يوخ والقبائل وعامَّ
عقي��ل، »كتب مجع من أهل الكوفة، وهم عبد اهلل بن مس��لم الباهّل، وعامرة بن الوليد، 
 وعمر بن س��عد، إىل يزيد خيربونه بأمر مس��لم بن عقيل، ويشريون عليه برصف النعامن 
ه  ابن البشري ووالية غريه... فكتب يزيد إىل عبيد اهلل بن زياد، واليه عى البرصة، بأنَّه والَّ
د عليه يف حتصيل مسلم  فه بأمر احلس��ني ومس��لم بن عقيل، وشدَّ عى الكوفة، وعرَّ

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 105.
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وقتله، فسار إىل الكوفة«)1(.

ل، فع��ى الرغم م��ن كونه عن مل يص��در من أناس راس��لوا اإلمام  هن��ا كان التح��وُّ
ل األخطر سيحدث من أناس  احلس��ني- أو جزء كبري منهم مل يراس��له- لكن التحوُّ

ه. راسلوا اإلمام، لكنَّهم انقلبوا ضدَّ

ة يف س��ري األحداث املؤثِّرة يف  ل ش��مل الب��رصة أيًضا، التي مل تدخل بقوَّ هذا التحوُّ
الرحل��ة احلس��ينيَّة؛ لُبعده��ا عن احلدث، فقد تغ��ريَّ موقف أهل الب��رصة، وُقتل يزيد بن 

مسعود، وخاف املنذر بن اجلارود من مكيدة ابن زياد)2(.

إًذا كان اخل��وف والقتل والتهديد أحد األس��لحة التي انتهجه��ا عبيد اهلل بن زياد، 
والس��يام مع مس��لم بن عقيل، وهانئ بن عروة، فضاًل عن املال الذي استطاع الوايل من 
ل الكوفة ضدِّ اإلمام احلس��ني، حتَّى قال اجلنود الذين كانوا مع مسلم   خالله أن حيوِّ
اب��ن عقي��ل: »ما نصنع بتعجي��ل الفتنة؟ ينبغ��ي أن نقعد يف منازلنا، ون��دع هؤالء القوم 
حتَّى ُيصلح اهلل بينهم«)3(، ولعلَّ أبيات محران بن مالك اخلثعمّي التي متثَّل هبا مسلم بن 

ل احلال يف الكوفة، فيقول: عقيل، تبنيِّ أسباب تبدُّ

ا َح�����رَّ إاِلَّ  ُأق�����َت�����ُل  اَل  َأق����َس����م����ُت 
ُن��ك��َرا َش��ي��ًئ��ا  امَل������وَت  َرأِي������ُت  َوإِْن 

ا ُأَغ�������رَّ َأو  ُأْخ����������َدَع  َأْن  َأْك����������َرُه 
ا ُم����رَّ ُس���ْخ���نً���ا  ال�����َب�����اِرَد  َأخ����لِ����َط  َأو 

ا رَشَّ ُي����اَلِق����ي  َي����ْوًم����ا  اِْم��������ِرٍئ  ُك�����لُّ 
ا رُضَّ َأَخ��������ف  َواَل  َأرِضب������ُك������م 

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 109.
)2( املصدر نفسه: 113.
)3( املصدر نفسه: 114.
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فاخلداع واإلغراء وخلط األمور كان سالحهم يف قتل الثورة وتفنيدها قبل وصول 
اإلمام احلسني إىل الكوفة، والرشوع فعليًّا بالثورة املزمع قيامها.

��ا كرب��الء )الطَّّف( فلم تكن- كم��كان- ضمن خمطَّطات الرحلة احلس��ينيَّة، بل  أمَّ
دفعت الظروف التي أحاطت بالركب احلسينّي- ومن أبرزها مضايقات احلرِّ الرياحّي- 
إىل الوص��ول إليها، فيقول ابن طاووس: »فمنعه احلرُّ وأصحابه من ذلك، وقال: ال، بل 
ُخذ يابن رس��ول اهلل طريًقا ال ُيدخل��ك الكوفة، وال يوصلك إىل املدينة؛ ألعتذر إىل ابن 

زياد بأنَّك خالفتني الطريق...«)1(.

وبذلك تدخل كربالء احلدث كمكان طارد بالنسبة لإلمام، ففيها تتمُّ حمارصته، 
ثمَّ حتدث فيها املعركة التي يستش��هد فيها خرية ش��باب بني هاشم، وأخرًيا ُتسبى النساء 
إىل الكوفة، ثمَّ إىل الش��ام، وبذلك ال حتتاج كربالء إىل أي حدث آخر لتكون كرًبا وبالًء 
عى آل الرس��ول، وقد أش��ار اإلمام احلس��ني إىل عدائيَّة هذه البقعة عندما وصل 
إليها، يقول الراوي: »ثمَّ إنَّ احلس��ني قام وركب وس��ار، وكلَّام أراد املس��ري يمنعونه 
م، فلامَّ  تارًة، ويس��ايرونه أخ��رى، حتَّى بلغ كربالء، وكان ذلك يف الي��وم الثاين من املحرَّ

وصلها، قال: ما اسم هذه األرض؟.

فقيل: كربال.

ثني  فق��ال: انزل��وا هاهنا حمطُّ رحالنا، ومس��فك دمائنا، وهنا حملُّ قبورن��ا، هبذا حدَّ
ي. فنزل��وا مجيًعا، ون��زل احلرُّ وأصحابه ناحية، وجلس احلس��ني ُيصلح س��يفه  ج��ديِّ

ويقول:
َخ��لِ��ي��ِل ِم����ن  َل�����َك  ُأفٍّ  َده������ُر  َي����ا 

َك����م َل�����َك بِ����������اإِلرَشاِق َواألَِص����ي����ِل

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 137.
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ِم�����ْن َط����الِ����ٍب َوَص�����اِح�����ٍب َق��تِ��ي��ِل
بِ���ال���َب���ِدي���ِل َي���ق���نَ���ُع  اَل  َوال������َده������ُر 

اجَل���لِ���ي���ِل إىَِل  َاألَم����������ُر  ������������اَم  َوإِنَّ
َوُك�����������لُّ َح��������يٍّ َف�����������إىَِل َس���بِ���ي���ِل

ِح��ي��ِل َم���ا َأق������َرَب ال���َوع���َد ِم����َن ال��رَّ
َم����ِق����ي����ِل)1( َوإىَِل  ِج�����نَ�����اٍن  إىَِل 

ل عكيّس، فبعَد انتهاء املعركة وس��بي  ل الذي حدَث يف كربالء، هو حتوُّ لكنَّ التحوُّ
لت هذه البقعة إىل مكاٍن جاذٍب ومألوٍف  النساء واألطفال، والذهاب هبم إىل الشام، حتوَّ
د والرفض،  ل هنا حيمل سمة التمرُّ سواء آلل الرسول أو ألتباعهم وحمبِّيهم، والتحوُّ
فعى الرغم من خطورة املوقف، بدأ أتباع آل البيت بالتوافد لزيارة مراقد الشهداء. 
ل املكايّن فيقول: عندما عادت الس��بايا من الشام، وبلغوا  ر ابن طاووس هذا التحوُّ يصوِّ
 العراق، »قالوا للدليل مرَّ بنا عى طريق كربالء، فوصلوا موضع املرصع، فوجدوا جابر 
اب��ن عب��د اهلل األنص��ارّي، ومجاعة من بني هاش��م، ورجااًل من آل الرس��ول، قد 
وردوا لزي��ارة قرب احلس��ني، فواف��وا يف وقٍت واح��د، وتالقوا بالبكاء واحل��زن واللطم، 
وأقاموا املآتم املقرحة لألكباد، واجتمعت إليهم س��ائر نس��اء ذلك السواد، وأقاموا عى 

ذلك أياًما... ثمَّ انفصلوا طالبني املدينة«)2(.

ا  ك��ر أنَّ كربالء أصبحت متثِّ��ل يف األزمان الالحقَة مرك��ًزا فكريًّ وم��ن اجلدير بالذِّ
ودينيًّا آلل الرس��ول، وقد استقرَّ املكان عى هذه الصفة، عى الرغم من توايل الدول 
التي س��يطرت عى احلكم؛ لكنَّها مل تس��تطع تغيري ماهيَّة هذا املكان الذي شغل التاريخ 

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 140-139.
)2( املصدر نفسه: 226-225.
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اإلسالمّي منذ ذلك الوقت إىل يومنا هذا.

ل آخ��ر يرتبط بش��خوص الطَّفِّ أكثر م��ن ارتباطه  ويف أرض كرب��الء حي��دث حتوُّ
ل احلرِّ  ل، أال وهو حتوُّ  بامل��كان، لكن كان للحادثة ومكاهنا تأثري واضح عى ه��ذا التحوُّ
ابن يزيد الرياحّي، فاألحداث الدائرة يف س��احة املعركة دفعت هذه الشخصيَّة لالنتقال 

.من معسكر ابن زياد إىل معسكر احلسني

ل ومعطيات��ه فيق��ول: »وس��ار  ر لن��ا اب��ن ط��اووس جمري��ات ه��ذا التح��وُّ يص��وِّ
احلس��ني حتَّى صار ع��ى مرحلَتني من الكوف��ة، فإذا باحلرِّ بن يزي��د يف ألف فارس، 
 فق��ال ل��ه احلس��ني: ألنا أم علين��ا؟ فقال: ب��ل عليك يا أب��ا عبد اهلل. فق��ال: ال حول 
د ال��كالم بينهام، حتَّى قال له احلس��ني: فإذا  وال ق��وة إالَّ ب��اهلل العليِّ العظيم. ث��مَّ تردَّ
كنت��م عىل خ��الف ما أتتني به كتبكم، وقِدمت بِه علَّ رس��لكم، فإنَّني أرجع إىل املوضع 
 الذي أتيت منه، فمنعه احلرُّ وأصحابه من ذلك. وقال: بل ُخذ يا ابن رس��ول اهلل طريًقا 
ال ُيدخل��ك الكوف��ة، وال يوصلك إىل املدينة؛ ألعتذر أنا إىل اب��ن زياد بأنَّك خالفتني يف 
الطري��ق. فتيارس احلس��ني حتَّى وصل إىل عذيب اهلجانات، ق��ال: فورد كتاب عبيد 
اهلل ب��ن زياد إىل احلرِّ يلومه يف أمر احلس��ني، ويأمره بالتضيي��ق عليه، فعرض له احلرُّ 

وأصحابه، ومنعوه من السري...«)1(.

فموقف احل��رِّ الرياحّي- يف ضوء هذا الكالم- يكش��ف أنَّه كان عى مذهب عبيد 
اهلل بن زياد، لكن مع عدم اقتناٍع بام حيدث، بدليل أنَّه قد س��مح للركب احلس��ينّي بتغيري 
ل كليًّا مع بدء  مس��اره، قبل وص��ول كتاب عبي��د اهلل بن زياد، لكن ه��ذا املوقف يتح��وَّ
احلرب، ورصاخ اإلمام احلس��ني بقوله: »َأما من مغيث يغيثنا لوجه اهلل، َأما من ذابٍّ 

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 138.
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ي��ذبُّ عن حرم رس��ول اهلل؟، قال: ف��إذا احلرُّ بن يزيد قد أقبل إىل عمر بن س��عد، فقال: 
أُمقات��ٌل أنت هذا الرجل؟! قال: أي واهلل قتااًل أيسه أن تطري الرؤوس وتطيح األيدي، 
ق��ال: فمىض احلرُّ ووقف موقًفا من أصحابه، وأخذه مث��ل األفكل، فقال له املهاجر بن 
أوس: واهلل إنَّ أم��رك ملريب، ولو قيل يل َمن أش��جع أهل الكوف��ة، ملا عدوتك، فام هذا 
ال��ذي أرى منك؟ فقال: واهلل إينِّ ُأخريِّ نف��يس بني اجلنَّة والنار، فواهلل ال اختار عى اجلنَّة 
ش��يًئا، ولو ُقطِّعت وُأحرقت. ثمَّ رضَب فرس��ه قاصًدا إىل احلسني، ويده عى رأسه، 
وهو يقول: الله��مَّ إليك أنبت فُتْب علَّ فقد أرعبت قلوب أوليائك وأوالد بنت نبيِّك. 
فقال للحس��ني: ُجعلت فداك أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وجعجع بك، 
وما ظننت أنَّ القوم يبلغون منك ما أرى، وأنا تائب إىل اهلل تعاىل، فهل ترى يل من توبة؟ 

فقال احلسني: نعم يتوب اهلل عليك...«)1(.

ل عكيّس، ويف حلظات ربَّام تكون كفيلة بانقالب املعس��كر عى قادته، وهو  ��ه حتوُّ إنَّ
 ،ة باغية عى آل الرس��ول يكش��ف أنَّ مجيع من يف املعركة يعرفون أنَّ الس��لطة األمويَّ
الت دفع��ت إليها ظ��روف املعركة، واملحاجج��ة التي تصدر عن احلس��ني  فهك��ذا حت��وُّ
ة الكالم، حياربون هبا خصومه��م؛ لعلَّها جتد آذاًنا  ة غري قوَّ وأهل��ه، فليس لدهيم ق��وَّ

صاغيًة!.

لت من واقٍع  يف كرب��الء انته��ت األماكن التي مرَّ هبا الركب احلس��ينّي، لكنَّه��ا حتوَّ
هام��يشٍّ إىل واقٍع جدي��د، احتلَّت بموجبه صدارة األماكن التي س��رتبط الحًقا بحركة 
ابني،  ة كث��ورة التوَّ التاري��خ اإلس��المّي، فستس��تمرُّ الث��ورات املناهضة للس��لطة األمويَّ
دت هلا،  وث��ورة املختار، وثورة أبناء الزب��ري، وثورة املدينة، وغريها من الثورات التي مهَّ
ل��ت بذلك كثرًيا م��ن األماكن إىل أماكن  بش��كٍل وآخر، ثورة اإلمام احلس��ني، وحوَّ

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 159.
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 معادي��ة رافض��ة للحكم األم��وّي، وإن كانت حتت حكمه��م، لكنَّها ربَّام تث��ور بني ليلٍة 

وضحاها.

ا: الأماكن الثابتة ثانياً

؛  لة عى س��احة النصِّ يف قصة )امللهوف عى قتى الطفوف( تس��يطر األماكن املتحوِّ
 ، م حدًثا واقعيًّ��ا، وليس افراضيًّ��ا، من إبداع��ات القاصِّ  ألنَّ األماك��ن تارخييَّ��ة، تق��دِّ
ا حمكومٌة بتلك املرحلة التارخييَّة  فال يستطيع الراوي تكييف األحداث بشكل كبري؛ ألهنَّ
الت��ي تنتمي إليه��ا، يف مقابل ذلك اقترصت األماكن الثابتة عى مكان واحد، وهو مركز 

ة يف الشام، وبالتحديد القرص األموّي. اخلالفة األمويَّ

الت  ة ثابتة جتاه التحوُّ ومن الطبيعي أن تكون الش��ام مكاًنا خاضًعا للسلطة األمويَّ
ة منها، أو السياس��يَّة؛ ألنَّ معاوية أحسن إليهم، وجعلهم رجااًل  الثقافيَّة، س��واء الفكريَّ
للدولة يف س��نوات حكمه، وعى هذا األساس كانت الش��ام مكاًنا طارًدا مغلَق الداللة 
بالنس��بة للركب احلسينّي، منذ حلظة دخوله للشام، ثمَّ القرص األموّي، وحتَّى يف اخلربة 
ة عى ذلك األحداث التي رافقت الس��بايا يف  التي ُأس��كنوا فيها، ولعلَّ من أوضح األدلَّ
القرص الش��امّي، هو عند دخوهلم عى يزيد، »دعا يزي��د بقضيب خيزران فجعل ينكث 

ثنايا احلسني، ثمَّ قال)1(:

َل���ي���َت َأش���َي���اِخ���ي بِ����َب����دٍر َش���ِه���ُدوا
َج�����َزَع اخَل������زَرِج ِم����ْن َوْق�����ِع األََس����ْل

����وا َف����َرًح����ا ����وا َواْس����َت����ِه����لُّ َف����أِه����لُّ
َت���َش���ْل اَل  َي����ِزي����ُد  َي����ا  َق����اُل����وا  َث�����ّم 

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 215-214.
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َق����ْد َق��َت��ْل��نَ��ا ال���َق���ْوَم ِم���ن َس���اَداتِ���ُك���م
َوَع����َدْل����نَ����ا َم���ْي���َل َب������ْدٍر َف���اْع���َت���َدْل

َل����ِع����َب����ْت َه�����اِش�����ُم بِ����امُل����ْل����ِك َف����ال
َن������َزْل َوْح��������ٌي  َواَل  َج�������اَء  َخ�������رَبٌ 

َأْن��َت��ِق��م مَل  إْن  خ���نْ���َدَف  ِم����ْن  َل���ْس���ُت 
�������َد ِم����ا َك������اَن َف���َع���ْل ِم�����ْن َب���نِ���ي َأمْحَ

فض��اًل ع��ن ذلك، طل��ب يزيد من أح��د اخلطباء، بعد اش��تداد اجلدل م��ع عّل بن 
احلس��ني، اعتالء املنرب وسبِّ احلس��ني وأبيه، فصعد وبالغ يف ذلك، ومدح يزيد 
ا اخلاطب، اشرتيت رضا املخلوق  معاوية، فقال له اإلمام عّل بن احلسني: »ويلك أيُّ

أ مقعدك من النار«)1(. بَسَخط اخلالق، فتبوَّ

ات يف داخل القرص، عندما اعرض بعض  ض لبع��ض اهلزَّ ع��ى أنَّ هذا الثبات تعرَّ
اد والسيِّدة زينب )سالم اهلل عليهام()2(،  احلارضين، عى إثر االستامع خلطَبتي اإلمام السجَّ
لت يد السلطة بالقتل أو الطرد، األمر الذي أعاد الثبات إىل وضعه  لكن رسعان ما تدخَّ

ة عام )132ه�(. الطبيعّي، وقد بقيت الشام كمكان طارد إىل سقوط الدولة األمويَّ

ة )امللهوف عى قتى  الت امل��كان يف قصَّ يف خت��ام هذا املح��ور الذي وصفنا فيه حتوُّ
الطف��وف(، جيوز لنا أن نتس��اءل عن النس��ق الكامن خلف نقض العه��د، وعدم الوفاء 
ة وكربالء  به، خصوًصا م��ن أهل الكوفة، والكوفة بالتحديد كم��كان؛ ألنَّ املدينة ومكَّ
ل كب��ري مثل الكوفة، فه��ذه املدن يف األس��اس كانت معادية لبن��ي أميَّة، ومل  مل مت��ر بتحوُّ
ل )فيام خيصُّ آل البيت( فيها  ترسل بالرسائل، بل مل تسَع للثورة آنذاك، بمعنى أنَّ التحوُّ

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 219.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 219-214.
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اًل عكس��يًّا  اء معطيات ُفِرضت عى اإلمام احلس��ني، لكنَّ الكوفة مثَّلت حتوُّ كان ج��رَّ
ل يف موقف املدينة جتاه القضايا  كبرًيا، أدَّى إىل تغيري مسار األحداث، عى أنَّ هذا التحوُّ
د، فيكفينا موقفهم مع اإلمام عّل واإلمام احلسن ثمَّ اإلمام  ر فيها ومتجدِّ السياسيَّة متجذِّ
احلسني، هذا السؤال س��يكون املحور القادم الذي سنحاول فيه تتبُّع النسق احلاكم 

هلذه املدينة.
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املحور الرابع

�شق الفكرّي ع الجتماعّي والنَّ ل املكايّن بني التنوُّ التحوُّ

د وع��اء حيتضن األحداث، بل هو جمموعة  اد أنَّ املكان ليس جمرَّ ي��رى كثري من النقَّ
من املعطيات والتجارب اإلنس��انيَّة، واملكان الناج��ح يف العمل األديّب، هو املكان الذي 
ل إىل ش��خصيَّة مش��اركة باحلدث القصيّص؛ لذلك احتلَّت األماكن حيًِّزا كبرًيا يف  يتحوَّ
الدرس النقدّي السدّي، وإذا كان املكان هبذه األمهيَّة يف احلياة اإلبداعيَّة، فكيف احلال 

باحلياة الواقعيَّة؟.

، أو طبيعٍة معيَّنة، ال بدَّ أن يرجع  ٍ ل ملكاٍن ما عى فكٍر مع��نيَّ د أنَّ أي تش��كُّ من املؤكَّ
ل األماكن وتقلُّباهتا ال حيدث ُجزاًفا،  كات ثقافيَّة بدهيَّ��ة، أو من صنع البرش، فتحوُّ ملحرِّ
، والس��يام الكوفة- كام أرشنا س��ابًقا- فاملدينة  وه��ذا ما حدث يف أماكن قصص الطفِّ
هلا ملكاٍن معاٍد جاء وفاًقا للمعطيات  ل عكيس، ب��ل حتوُّ ��ة وكربالء مل حيدث فيها حتوُّ ومكَّ
ل  التي فرضتها السلطة احلاكمة آنذاك، ومن ثمَّ ليس هناك انقالب مكايّن، بل هناك حتوِّ
ل وانقالب م��كايّن، األمر الذي س��يجعل حديثنا  م��كايّن، لك��ن يف الكوفة حصل حت��وِّ
 ة أخرى آلل الرس��ول ع��ن الكوفة- خصوًصا- كمكان جاذب وطارد وجاذب مرَّ

وأتباعهم.

ل الكوف��ة باالنقالب املكايّن يرجع لكون أه��ل الكوفة مل يلتزموا  إنَّ وصفن��ا لتحوُّ
بالعهود واملواثيق التي كتبوا هبا لإلمام احلسني، بل انقلبوا عليه، وقاتلوا مع السلطة 
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، فهو انقالب متكامل األركان، فلم تنرص الكوفة مس��لم  ه يف واقعة الطفِّ ��ة ضدَّ  األمويَّ
اب��ن عقي��ل، ومل تنرص عروة ب��ن هانئ، وأخرًيا خذل��ت الثورة احلس��ينيَّة بقتل ابن بنت 

ة الطاهرة. رسول اهلل، وسبي بقيَّة الذريَّ

ولعلَّ ممعن النَّظر يف هذا املوقف يتس��اءل عن سبب ذلك، كيف خيون املرء العهد؟ 
ن، وهو لش��خص أقرب م��ا يكون لرس��ول اهلل، وقد تواترت  والعه��د موثَّق ومدوَّ

األحاديث يف منزلته ومكانته، فكان سيًِّدا لشباب أهل اجلنَّة.

كات الثقافيَّة للمجتمع الكويّف،  إنَّ اإلجابة عن هذا التساؤل تعني البحث يف املحرِّ
ان الكوفة  ن ثقافة عدم االلتزام واخليانة عند س��كَّ للوقوف عى النس��ق الثقايّف الذي كوَّ

آنذاك.

ة  يمك��ن أن تت��مَّ باإلجابة عن هذا الس��ؤال باملتداَول يف األوس��اط الدينيَّة والفكريَّ
ة، بواليها يف الكوفة عبيد اهلل بن زياد، استطاعت أن تفنِّد  ة، وهي أنَّ السلطة األمويَّ العامَّ
الثورة، تارًة بالرهيب )فقتلوا من ثبت عى العهد(، وتارًة بالرغيب، وبذل املال ألغلب 
من باي��ع اإلمام، ولعلَّ الرهيب كان س��الحهم الفتَّاك الذي جع��ل الناس تراجع 
ة فعل، كأنَّ ش��يًئا مل يكن، حتى قال  وختتف��ي يف بي��وت الكوفة وأزقتها، م��ن دون أيِّ ردَّ
بعضهم:»م��ا نصنع بتعجيل الفتنة؟ ينبغي أن نقع��د يف منازلنا، وندع هؤالء القوم حتَّى 
ل(  يصل��ح اهلل بينهم«)1(، لكن احلقيقة أعمق من ذلك، وهي كفيلة برصد آليات )التحوُّ
االنق��الب املكايّن الذي حص��ل يف الكوفة، األمر الذي س��يعطينا صورة واضحة لتلك 

ة واملكانيَّة. املرحلة وحتوالهتا الفكريَّ

إنَّ الغاية من تأسيس الكوفة- كام تشري كتب التأريخ واخلطط- هي إنشاء معسكر 
تقي��م فيه املقاتلة من املس��لمني الذين دحروا اجليوش الساس��انيَّة وفتحوا املدائن، وهذا 

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 114.
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ع مش��ارهبم، فق��د ورد للكوفة جمموعة م��ن املقاتلة مع  يعن��ي أنَّ الوافدين إليها س��تتنوَّ
قبائله��م من العرب من العراق واحلجاز واليمن، ومن غ��ري العرب من الفرس، فضاًل 
عن اليهود والنصارى والنبط والسيان الذين سكنوا الكوفة)1(، حتَّى قال اليعقويب بأنَّ 

الكوفة: »أهُلها أخالٌط من الناس«)2(.

ن حديًثا ال ينتمي إىل ثقافة واحدة، بل يمثِّلون  ه��ذا يعني أنَّ املجتمع الكويّف املك��وَّ
ة، ب��ني الداخ��ل يف اإلس��الم حديًثا، وبني  أمزج��ة خمتلف��ة جتم��ع بني الب��داوة واحلرضيَّ
فعة،  د الذي جاء طمًعا يف الغنائم والرِّ مني بالسبق إليه، بني املقتنع فعاًل، وبني املردِّ املتقدِّ
ومل يصل بعد إىل القناعة الكاملة، ويضاف إىل ذلك أنَّ هؤالء تعلَّموا عى ثقافة االمتثال 
والطاعة لقائد اجليش واحلاكم؛ بوصفهم عسكًرا، ويرتبط هذا األمر بمسألة العطاء التي 
م جاؤوا  تسيطر عليها الدولة احلاكمة، فهي مصدر رزقهم؛ لذلك هم مطيعون هلا؛ ألهنَّ
للقت��ال الذي ال يعرفون غريه، وعى هذا األس��اس ال ينظر هؤالء إىل اجلانب العقائدّي 
م خيضعون لألمر  واألخالق��ّي والدين��ّي والعلمّي، فهذه األمور مل حتَظ باهتاممه��م؛ ألهنَّ

العسكرّي الذي له مفهوم واحد، وهو الطاعة، ومصداق واحد، وهو التنفيذ)3(.

وقد بنيَّ لنا اإلمام احلس��ني جزًءا من ثقافة هؤالء القوم يف خطبته هلم، وكذلك 
تها اجلامعة  ، إذ يق��ول اإلمام: »تبًّا لكم أيَّ فعلت الس��يِّدة زينب بعد حادثة الطَّفِّ
وترًحا، أحني اس��ترصختمونا واهِلني، فأرصخناكم موجفني، َس��للتم علينا س��يًفا لنا يف 
كم، فأصبحتم إْلًبا ألعدائكم  نا وعدويِّ أيامنكم، وحشش��تم علينا ناًرا اقتدحناها عىل عدويِّ
ع��ىل أوليائكم، بغري عدٍل أفش��وه فيكم، وال أمٍل أصبح لك��م فيهم، فهالَّ لكم الويالت 

)1( ينظر فتوح البلدان: 387، وما بعدها، الكوفة وأهلها يف صدر اإلسالم: 53، وما بعدها. 
)2( البلدان: 145.

)3( ينظر: األنثروبولوجيا االجتامعيَّة والثقافيَّة للمجتمع الكوف�ّي عند اإلمام احلسني: 26.
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تركتمونا، والسيف مشيم، واجلأش ضامٌر، والرأي ل�امَّ يستحصف، ولكن أرسعتم إليها 
ة،  با، وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، ثمَّ نقضتموها، فُسحًقا لكم يا عبيد األمَّ كطرية الدَّ
يف الكلم، وعصبة اإلثم، ونفثة الشيطان، ومطفئي  اذ األحزاب، ونبذة الكتاب، وحمريِّ وشذَّ
ت  نن، وحيكم أ هؤالء تعضدون، وعنا تتخاذلون، أَجْل واهلل غدٌر فيكم قديم، وشجَّ السُّ
عليه ُأصولكم، وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمٍر شجٍّ للناظر، وأكلٍة للغاصب«)1(. 
ي  وقد أكدت الس��يِّدة زينب خطب��ة أخيها بقوهلا: »احلم��د هلل والصالة عىل جديِّ
ا بعد: يا أهل الكوفة، يا أه��ل اخلتل والغدر!! أتبكون؟  ��د وآله الطييِّب��ني األخيار، أمَّ  حممَّ
ة أنكاًثا،  فال رقأت الدمعة، وال هدأت الرنَّة، إنَّام َمَثلكم كَمَثل التي نقضت غزهلا من بعد قوَّ
تتَّخ��ذون أيامنكم دخاًل بينك��م، أال وهل فيكم إالَّ الصلف النطف؟ والصدر الش��نف؟ 
 ومل��ق اإلماء؟ وغمز األعداء؟ أو كمرعى عىل دمنة؟ أو كفضة عىل ملحودة؟ أاَل س��اء 

مت لكم أنفسكم، إن سخط اهلل عليكم، ويف العذاب أنتم خالدون. ما قدَّ

أتبك��ون؟ وتنتحب��ون؟ إي واهلل، فابك��وا كث��رًيا، واضحك��وا قلي��اًل، فلق��د ذهبتم 
بعارها وش��نارها، ولن ترحضوها بغس��ٍل بعدها أبًدا، وأنَّى ترحضون قتل سليل خاتم 
ة، ومعدن الرس��الة، وس��ييِّد ش��باب أهل اجلنَّ��ة، ومالذ خريتكم، ومف��زع نازلتكم،  النبوَّ
تكم، ومدرة س��نَّتكم؟؟ أال س��اء ما تزرون، وُبعًدا لكم وسحًقا، فلقد خاب  ومنار حجَّ
بت عليكم الذلَّة  السعي، وتبَّت األيدي، وخرست الصفقة، وبؤتم بغضب من اهلل، ورُضِ

واملسكنة...«)2(.

تكش��ف لن��ا اخلطبتان جزًءا من عقليَّ��ة وترصفات أهل الكوفة آن��ذاك، فهم »أهل 
فوا األحاديث والس��نَّة، أقبلوا عى الدنيا  ، نبذوا الكتاب، وحرَّ خيانٍة ومكٍر وكذٍب ورشٍّ

)1( امللهوف عى قتى الطفوف: 156-155.
)2( املصدر نفسه: 193-192.
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كطري الِدبا، وهتافت الفراش، فيهم الصلف، والنطف، والصدر الشنف...«.

عون يف  ة باحثة عن املنافع الزائل��ة؛ لذلك ال يتورَّ إذن كان��ت عقليَّته��م عقليَّة دنيويَّ
قتال ابن بنت رس��ول اهلل، وقد تالءمت هذه الصفات مع ثقافة االمتثال العس��كرّي 
م��ن دون مراجع��ة األوامر أو مناقش��تها؛ ألنَّ اهل��دف املنفعة املحضة، بعي��ًدا عن القيم 

ة. واألخالق والسنَّة النبويَّ

هذه النزعة النفعيَّة وجدت نفس��ها يف بيئة تساعدها عى ذلك، فقد عمدت الدولة 
متهم بشكٍل َقَبّل تكتُّّل عى نظام  إىل وضع خطط للكوفة يف زمن عمر بن اخلطاب، فقسَّ
)األعش��ار، واألس��باع، واألرباع()1(، إذ وضعت كلُّ قبيلة وبطوهنا وحلفائها يف منطقة 
معيَّن��ة من الكوفة، األمر الذي جعل النزعة القبليَّة واجلاهليَّة س��ائدة يف الكوفة، وصار 
ايّن،  ع السكَّ الش��غل الشاغل لدهيم السعي للمنفعة والنفوذ لدى السلطة احلاكمة، فالتنوُّ
ال نس��يًجا اجتامعيًّ��ا حيمل ثقافة هجينة نش��أت من جمموعة من  واختالط األمزجة ش��كَّ
س��لوكيَّات وع��ادات قبائليَّة وعرقيَّة، دفعت إىل ظهور حاالت م��ن التكتُّل القبّل الذي 
حيمل احلّس اجلاهّل والتحزب العش��ائرّي الساعي إىل توسعة نفوذه بأيِّ طريقٍة كانت، 
ل ذلك عاماًل مهامًّ يف تكوين ثقافة املجتمع الكويّف التي ظهرت- فيام بعد- يف يوم  فش��كَّ

عاشوراء)2(.

ايّن يف الكوفة سبًبا رئيًسا يف نشوء ثقافة املنفعة  ع السكَّ وعى هذا األساس، كان التنوُّ
وخيان��ة العه��د، وليس األم��ر بمقترص عى اإلمام احلس��ني، بل كانت ه��ذه الثقافة 
د األمزجة واملشارب(  ايّن )تعدُّ ع السكَّ حارضة قبل الثورة احلس��ينيَّة وبعدها، لكنَّ التنوُّ
ليس السبب الوحيد لوجود هكذا ثقافة تكسبيَّة، بل هناك عامل أخطر منه، وهو العامل 

)1( ينظر: تاريخ الطربّي: 152/3، الكوفة وأهلها يف صدر اإلسالم: 133، وما بعدها.
)2( األنثروبولوجيا االجتامعيَّة الثقافية للمجتمع الكوف�ّي عند اإلمام احلسني: 36.
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ن  الفكرّي، أي السعي لتغيري ديموغرافيَّة الكوفة، وهذا العامل هو املؤثِّر الرئيس يف تكوُّ
ايّن يمكن أن يتمَّ توظيفه بش��كٍل  ع الس��كَّ صة آنًفا؛ ألنَّ التنوُّ ص��ورة الكوفة عى املش��خَّ
ع بصورة سلبيَّة  إجيايّب لو وِجَدت إرادة هلذا األمر، لكن النسق الفكرّي استغل هذا التنوُّ
ع االجتامعّي التي  بام خي��دم مصاحله، وعمل عى تطويره من دون أن يراعي حالة التصدُّ

ستحدث الحًقا.

م��ن أوىل اخلط��وات ذات النس��ق الفك��رّي للس��لطة ع��ى املجتمع الك��ويّف تتمثَّل 
بتهجري القبائل والش��خصيَّات املعارضة هلم، واملوالية آلل الرس��ول، وإنزال قبائل 
ها الوالء بق��در البحث ع��ن املنافع واملصالح  وش��خصيَّات موالي��ة للس��لطة، أو ال هيمُّ

الشخصيَّة.

ويف ه��ذا الس��ياق يذكر الط��ربّي يف تارخيه كيف نق��ل معاوية القبائ��ل إىل الكوفة، 
ة هي وقومها، فيقول: »ومل تزل س��جاح التميميَّة،  ومنهم ُس��جاح التميميَّة املدعيَّة للنبوَّ
وه��ي التي ادَّعت النبوة يف بني تغلب، حتَّى نقله��م معاوية عام اجلامعة يف زمانه، وكان 
معاوي��ة ح��ني أمجع عليه أهل العراق بع��د عّل، خيرج من الكوفة املس��تغرب يف أمر 
عّل، وينزل داره املس��تغرب يف أمر نفسه من أهل الشام وأهل البرصة، وهو الذين يقال 

هلم النواقل يف األمصار«)1(.

 ،ويف اإلطار نفسه، قام زياد بن أبيه بتهجري كلِّ من يظنُّ به املوالة آلل الرسول
فق��ام بنق��ل املقاتلة األعاج��م إىل الش��ام والب��رصة، ومل ينقلهم لبالده��م األصليَّة! قال 
البالذرّي: »إنَّ زياًدا س��ريَّ بعضهم إىل بالد الش��ام بأمر معاوية، فهم يدعون هبا الفرس، 

سريَّ قوًما منهم إىل البرصة، فدخلوا يف األساورة الذين هبا«)2(.

)1( تاريخ الطربّي: 500/2.
)2( فتوح البلدان: 394.
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ة أخرى، قام زياد بنقل مخس��ني ألف من مقاتلة البرصة والكوفة  ويف عمليَّة هتجرييَّ
مع عياالهتم إىل خراس��ان)1(! وغريها م��ن عمليَّات التغيري الديموغراف���ّي التي قام هبا 
 والة بن��ي أميَّة آنذاك. لكن الس��ؤال املهمَّ هنا: ملاذا أرس��ل هذه اجلي��وش إىل بلدان غري 

بلداهنم؟.

ة، وتشتيت  كات، هو جعل الكوفة خاضعة للسلطة األمويَّ إنَّ اهلدف من هكذا حترُّ
ة اإلسالميَّة؛ لكي يضعف تأثريها عى املجتمع، وتضمحل  مركز املعارضة يف أنحاء األمَّ
شيًئا فشيًئا. وممَّا يتَّصل هبذا الصدد، إشاعة السبِّ والشتيمة آلل الرسول يف اخلطب 
واملناس��بات، والنيل منهم)2(، وقطع األرزاق ملن حيبُّ عليًّ��ا ويواليه، جاء يف رشح هنج 
البالغ��ة قول��ه: »انظروا إىل م��ن قامت عليه الَب�ييِّن��ة أنَّه حيبُّ عليًّا وأهل بيت��ه، فَأحَموه من 

الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه...«)3(.

ومل يقت��رص األم��ر عى ه��ذه املحاوالت فق��ط، فيظهر لن��ا يف )قصة املله��وف( أنَّ 
ا ودينيًّا،  نت ش��خوًصا وقبائل يف مدينة الكوفة كانوا مضطربني فكريَّ ة مكَّ الدولة األمويَّ
وجعلوهم قادة عى اجليش وعى القطاعات األخرى، وعى رؤوس قبائلهم أيًضا، األمر 
فات املس��تقبحة مش��اعًة يف الكوفة، واالزدواجيَّة يف املواقف مقبولة،  الذي جعل الترصُّ
وُبغض آل الرس��ول، والس��يام اإلمام عّل، من األمور املطلوبة يف الكوفة، ومن 
هذه الشخصيَّات )شبث بن ربعي، وسامك بن خمرمة، واألشعث بن قيس، وزياد ابن أبيه 
وولده عبيد اهلل بن زياد(، إذ تذكر لنا كتب التاريخ إطالق أيدهيم يف الكوفة، وخدمتهم 
ة قد  ة، وقد مجعهم ُبغض آل الرس��ول، وتقلُّب املواقف، فنجدهم مرَّ للدول��ة األمويَّ

)1( فتوح البلدان: 109.
)2( ينظر: يف ذلك مسند أمحد: 174/3، فتح الباري رشح صحيح البخارّي: 71/7.

)3( رشح هنج البالغة: 45/11.
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ة أخرى حياربون اإلمام  ة نجدهم ضمن اخلوارج، ومرَّ وا بعد وفاة الرسول، ومرَّ ارتدُّ
ة يف  عل ويس��بُّونه ويقتلون ِولده )1(، فتقلُّبهم وميلهم هلواهم، استغلَّته الدولة األمويَّ

تغيري املزاج العام يف الكوفة، واهلدف منه تنشئة جيل يبغض اهلاشميِّني عموًما.

إنَّ الق��ارئ لكت��اب )امللهوف عى قتى الطف��وف( جيد أنَّ خط��ب آل البيت )زين 
العابدين، السيِّدة زينب، وأم كلثوم()2( مجيعها تبدأ بعبارة )يا أهل الكوفة، يا أهيا الناس(، 
ل املكان كليًّا مل��كاٍن معاٍد للثورة احلس��ينيَّة، إذ نجحت  ويف ذل��ك إش��ارة واضحة لتحوُّ
ع مش��ارب القبائل،  ة يف توط��ني العداء آلهل البيت، مس��تغلَّة تنوُّ السياس��ة األمويَّ
وع��دم توافق أمزجته��ا، وَقبِليَّتِها، ورغبتها يف الصدارة، وحداثة إس��المها، فأش��اعت 
ت القبائل هبذا املعطى الذي  أفكارها يف بغض آل الرس��ول يف الكوفة، وبذل��ك غذَّ
ة  ل واالزدواجيَّة الفكريَّ س��يطر عى اخلطاب الثقايّف يف الكوفة، األمر الذي جعل التحوُّ
ة، ومن أبرزها املعطى الس��يايّس الذي  كات وقيم ثقافيَّة س��لطويَّ يه حمرِّ نس��ًقا ظاهًرا تغذِّ

ة آنذاك. رسمته السياسة األمويَّ

( ما ه��ي إالَّ صورة للمجتمع  الت املكانيَّ��ة احلاصل��ة يف )قصص الطَّفِّ إنَّ التح��وُّ
 اإلس��المّي العريّب يف ذلك الوقت، فقد تراجعت القيم الساميَّة التي زرعها الرسول
ل إىل فَِرق  ع املجتمع اإلس��المّي، وحتوَّ . لقد تصدَّ لصال��ح األفكار والعادات اجلاهلي��ةَّ
ة، وراح��وا جيتهدون م��ن دون علم،  ومجاع��ات ترك��وا الق��رآن الكري��م والس��نَّة النبويَّ

ٍة. ة اإلسالميَّة، وجعلوها تنقض غزهلا من بعد قوَّ فأضاعوا األمَّ

ل املكايّن يف الكوف��ة كان ظاهرة  إذن نس��تطيع الق��ول، بعد هذا ال��كالم، أنَّ التحوُّ

)1( ينظر يف ذلك: أسد الغابة: 98/1، تاريخ اليعقوب�ّي: 188/2، 200، األعالم: 154/3، فتح 
الباري رشح صحيح البخارّي: 71/7.

)2( امللهوف عى قتى الطفوف: 192، وما بعدها.
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اجتامعيَّة حيكمها نسق س��يايّس هبدف إحكام السيطرة عى الكوفة، وتغيري نمط التفكري 
 ،ة، فيها ارتباط معنوّي بآل الرسول دة غري مستقرَّ ا ببساطة كانت متمرِّ بني أهلها؛ ألهنَّ
دها؛ لذلك وضع معاوي��ة خطَّة لتغيري بنائه��ا االجتامعّي، فنقل  األم��ر الذي ين��ذر بتمرُّ

.املوالني وجلب املعادين ألهل البيت

ة الطَّفِّ )املدينة، كربالء، الش��ام(، فحكمها  ا يف بقيَّة األماكن التي وردت يف قصَّ أمَّ
لت بفعل ذل��ك إىل مكان طارد  ��ة، فتحوَّ ة الس��لطة األمويَّ  النس��ق الس��يايّس املتمثِّل بقوَّ
آلل الرسول، فهي أماكن ختضع للسلطة وال تقاومها، لكنَّها رافضة هلا، لكنَّه رفٌض 

ل إىل رفٍض علنّي بتأثري الثورة احلسينيَّة. قلبّي رسعان ما سيتحوَّ

الت املكان نس��ق ظاهر،  ك��ر أنَّ النس��ق الثق��ايّف احلاكم يف حت��وُّ وم��ن اجلدي��ر بالذِّ
وليس مضمًرا، هو متَّصل بجميع األحداث ومس��يطر عليه��ا، لكنَّه بارز للعيان، وهذا 
ة، فهي مل ختَش أن ُتظهر ذلك إىل العلن، ومل  يكش��ف ناحية أخرى لنا من السلطة األمويَّ
ة  ة، وذلك يكش��ف لنا جانًبا خطرًيا م��ن ثقافة األمَّ ة أو العس��كريَّ كاهتا الفكريَّ خت��ِف حترُّ
ة مستِغلَّة  لت إىل أمَّ ة انقلبت بعد وفاة الرسول بصورة كاملة، حتوَّ اإلسالميَّة، فهي أمَّ

للدين، وليست مؤمنة به.
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اخلامتة

ل البحث إىل جمموعة من النتائج، وهي: يف اخلتام، توصَّ

ا احتلَّ حيًِّزا جيًِّدا يف الساحة . 1 يمثِّل كتاب امللهوف عى قتى الطفوف نوًعا نثريًّ
ة  ��ة العربيَّة، لكن مل حيَظ باالهتامم، عى الرغم من كثرته، والس��يام يف قصَّ النثريَّ

ة تارخييَّة. دت نمًطا قصصيًّا يعتمد عى قصَّ الطَّفِّ التي جسَّ

ك الرئيس للحدث . 2 ��ة امللهوف عى قت��ى الطفوف هو املح��رِّ إنَّ امل��كان يف قصَّ
بات��ه داخل النصِّ  الع��ام، فحركيَّ��ة احل��دث وترتيبه تاب��ع حلركيَّة امل��كان وتقلُّ
ك يف م��دار املكان؛ وذلك يرجع إىل  القصيّص؛ لذلك نجد الش��خصيَّات تتحرَّ
ة من الواقع، فيكون املكان شخصيَّة مشاركة يف بناء  ة تارخييَّة مش��تقَّ كون القصَّ

الته. احلدث وحتوُّ

ة، . 3 ل��ة )املدينة، مكَّ األماك��ن يف موض��وع البحث عى قس��َمني: األماكن املتحوِّ
الكوف��ة(، واألماك��ن الثابتة الت��ي مثَّلتها )الش��ام، والقرص األم��وّي(، وهذا 

التقسيم خيضع للوضع السيايّس القائم يف تلك احلقبة الزمنيَّة.

الت مكانيَّة، لكن . 4 ��ة امللهوف لتح��وُّ خضع��ت مجيع امل��دن التي وردت يف قصَّ
ل  ل يف بعضها كان ع��ى مرحَلَتني، فبعضه��ا كان جاذًبا، ثمَّ حتوَّ ش��كل التح��وُّ
لطارد، ثمَّ رجع ليكون جاذًبا، وبعضها بقي طارًدا من دون تغيري ُيذكر، وهذا 

ان تلك األماكن آنذاك. يكشف لنا الشخصيَّة املجتمعيَّة لسكَّ
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ايّن سبًبا يف كثرة اآلراء وتداخلها يف الكوفة، األمر الذي خلق . 5 كان التنوع السكَّ
ة ومزاًجا ازدواجيًّا لدى أهل الكوفة آنذاك، إذ مل تعمل الدولة عى  نزع��ة مترديَّ
ة، فضاًل  تقليص هذا اخلطر املجتمعّي، بل زادت فيه من أجل مصاحلها اخلاصَّ
لت املجتمع  ة بسلس��لة م��ن اإلجراءت التي حوَّ عن ذلك قامت الدولة األمويَّ
ع، فقد جلب��ت والًة ال يعرفون س��وى لغ��ة القتل  الك��ويّف إىل جمتم��ع متص��دِّ
ين من  والتهدي��د، ثمَّ عزلت أهل الدين واملعرفة، وأطلق��ت يد اجلهلة واملرتدِّ

أمثال شبث بن ربعّي، وغريه.

وُيض��اف إىل ذلك هتجريهم للقبائل التي ال ختضع لقوانينهم إىل بلدان بعيدة، . 6
م جاؤوا  وإن��زال القبائ��ل املوالية هل��م حملَّها، مهام كان��ت صفاهتم، ومنه��ا أهنَّ
اب، إىل الكوفة  جت بمسيلمة الكذَّ ة، وتزوَّ بس��جاح التميميَّة التي ادَّعت النبوَّ

عاصمة اخلالفة اإلسالميَّة!.
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