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 لمقدمـــةا

 

                                            

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                   

 

وصلىهللاعلىسٌدنادمحموآله , لذكره ووفمنا لسبٌله, وهدانا بالملم, هللالذيعلمنا الحمد

0األطهار,وصحبهاألخٌــــــــــــار



000أمابعد

 ما األكثٌراً العمل الذاتٌٌمترن بالصناعة والعدبً على ٌتأسس الذي الشخصً والمنتوج ة

لىعوالمممكنةتمكنهامنبعضالنصوصمسلنالتخٌٌلللولوجإمحتملالحدوث،حٌثتسلن

ذٌمتلنالمتخٌلالمدرةعلىإعادةصٌاغةجمٌعتصوراتناعنمعرفةالطبٌعةالبشرٌةنفسها،إ

هاالتخٌٌلفًاالدب.ذواتناوعنوالعنا،ومنهناتظهرالوظٌفةالتًٌمارس

إنالمدرةعلىإعادةالتشكٌلوالتمثلبصورةمستمرة،ٌمكنالذاتمناكتشافنفسهاوٌمنحها

ً عندخلكنماذجمغاٌرةلهابوساطةفعلالتخٌٌل.إمكانٌةالتجددواالستمرار،وٌحدثذلنغالبا

النصو طرٌك عن باستمرار ذواتنا تشكٌل نعٌد اننا هذاوعلٌه على وبناًء , صالتخٌٌلٌة

نالنصلىهامشالسٌرةللدراسةالسٌماأالمعطىتكمنصالحٌةالمتخٌلالسرديفًكتابع

الر لسٌرة استكشافٌةجدٌدة دبٌكتشففٌهاسولاألعظمدمحم)ص(تتجلىعبراألٌطرحخطوة

المارئالمعاصرذاتهوٌعٌدتصوراتهعبرها.

لتعرفعلىآلٌاتهالبنائٌةالتًعنارفةمتخٌلهومكوناتهالسردٌةفضالًورغبةمنافًمع

النسٌجأ دراسة إلى سنسعى لذا علٌه, اختٌارنا ولع فمد النبوٌة السٌرة منهج عن فٌها ختلف

التخٌٌلًلنصعلىهامشالسٌرة،وسنحاولأننبٌنكٌفأنصورالمتخٌلالتًاظهرهاطه

ستنادهعلىالوعًعنأمستمرعندالالتمتخٌلالسٌرةالنبوٌةفضالًحسٌنتنمازباالنفالتال

الذاتًفًتشٌٌدعوالمهالداخلٌةلمنحلارئهفرصةإلعادةالنظرفًأشٌاءحدثتفًالماضً

للتارٌخ جدٌدة لراءة بناء فً الرغبة أن كما , النبوٌة السٌرة وعالم عالمه بٌن الجسور فٌمد

 .................المقدمة

 املقدمة



 

 ب   
 

منالوثائكلجمعبٌنالتارٌخواالدبعبرالتخٌٌلالتوسٌعًالذيٌنطلكساعدتعلىاوحمائمه

إلعادةتمثلها.

هتمالنمداألكادٌمًفًولتناالراهن،ومنذلنأثارتهاجساًنمدٌاًظاهراًهذهالمسألةالتًلدأ

لىالتأصٌللهوتفرٌمهعنالخٌالبوصفهوأتجهإالحدٌثةبمصطلحالمتخٌلالسرديوالدراسات

ً ًنشاطا ًذهنٌا داةمهمةللتوهٌمٌزهعنالوالعًوالتارٌخًبوصفهأعنتمٌ،فضالًوممصوداًواعٌا

0الفنً،ٌمارساللغةلتحرٌنالنصوصوابداعها

0حثولدأخترتلتلنالدراسةالمنهجالوصفًالتحلٌلًمنهجاًمتبعاًلهذاالب

وبعدالتوجٌهالسدٌدلمشرفتًالفاضلةالدكتورةرواءنعاسدمحملحصرالكتابةوفكعنوان

والذياللىفًنفسًالمبول لطهحسٌن(( السرديفًكتابعلىهامشالسٌرة المتخٌل ((

واالستحسانفمدكانتخطةالدراسةفٌهعلىالنحوالتالً:

و مجسداً التمهٌد ومنهاجاء له المحاٌثة والمصطلحات السردي المتخٌل  معنى ً متضمنا

 فٌه بحثت والتخٌٌل الخٌال مصطلح العربًعن واألدب الفلسفة فً والتخٌٌل الخٌال مفهوم

تطرلتعلىمصطلحالمتخٌلالسرديووومفهومالخٌالوالتخٌٌلفًالفلسفةواألدبالغربً

0اباالهمٌةالنمدٌةللكتإلىالحدٌثعن

عنالوعًالفنًومرجعٌاتالتخٌٌلوكانعلىمبحثٌن,الذيبحثثماعمبتهبالفصلاألول

خٌل,تضمنالمبحثاألولالعاللةبٌنالسردوالوالعوالتخٌٌللبٌانالعاللةبٌنالوالعًوالمت

ماالمبحثالثانًأالتارٌخٌة/المتخٌلالتارٌخً,بٌنالسرديوالتارٌخً,الذيانتجالرواٌةو

المر الكثافة عن للحدٌث خصصته فمد النصالمدروس فً المتضمنة  لدرةجعٌة فٌها بٌنت

 األفعالالتخٌٌلٌةعلىفعلالمغاٌرة النبوٌة المتمثلبالسٌرة الللمرجع ٌدعو ىتشكٌلهوٌةمما

0لسردٌةجناسٌةمغاٌرةللسٌرةاالمرالذيجعلنًافردلهمحورااسمٌتهالهوٌةاأ

ماالفصلالثانًفمدجاءبعنوانمكوناتالمتخٌلالسرديوتضمنثالثةمباحثجاءالمبحثأ

الحدثعناألولفٌهللحدٌثعنالراويوالمرويله,وخصصتالمبحثالثانًمنهللحدٌث

تهعنالمتخٌلفتوسعتفٌهللحدٌثعنكٌفٌةتشكٌلالحدثالتارٌخًداخلالنصالمتخٌلومٌز

النبوٌ السٌرة فً وروده مضمنة وحكاٌات أخبار هٌئة على عن,أة فجاء الثالث المبحث ما

الشخصٌةالمتخٌلةوماتضمنتهمنشخصٌاتمرجعٌةوشخصٌاتمتخٌلةتمٌزتبفاعلٌتهاداخل

السرد.



 

 ج   
 



سرديامافًالفصلالثالثفمدجاءعلىثالثةمباحث,تناولالمبحثاألولفضاءالزمنال

المبحثالثانً اما المفارلاتالزمنٌة,والحركةالسردٌة,والزمنالنفسً. وتضمنمحاور,

المكانً والشخصٌاتوالتنمل المتخٌلة األمكنة بٌن السرديوالعاللة المكان فضاء فتحدثعن

عنوجاءالمبحثالثالثعنفضاءاللغةوتضمنالحدٌثعناللغةالوصفٌةوالمشهدٌةفضالً

0اللغةالشاعرٌةلسٌرةطهحسٌن

أ المصادرستولد من عرٌضة الىلاعدة البحثوإخراجهندنا التًأسهمتبإنجاز والمراجع

الثمافٌةنحوممارباتتداولٌة,لسعٌدبالصورةالتًهًعلٌهومنهاكتابالتخٌٌلوبناءاألنساق

جباروسٌرةالنبًدمحم)ص(لـأبنهشام,وبنٌةالشكلالروائًلحسنبحراوي,والمتخٌلفً

المصطلحاتاألدبٌة أمنةبلعلً,ومعجم الرواٌةالعربٌةالجزائرٌةمنالمتماثلالىالمختلفلـ

 0الخمنالمصادراألخرى0000ألبراهٌمفتحً

وفكتصوراتمختلفة التًتناولتالمتخٌلالسردي السابمة والنغفلالدراساتاألكادٌمٌة

ماجستٌربعنوان رسالة النحاسولصص–ومنها مدٌنة كاملكٌالنً" المتخٌلالسرديعند

، " ً أنموذجا حنكةوأخرى لحواء عاٌشة " السرديفًرواٌة المتخٌل  بعنوان أخرى رسالة

0لكنهمااختصابدراسةنصمتخٌلروائً،أنموذجاً

خاةخراجهبالطرٌمةالمتوالتًاعترضتسبٌلالبحثوكٌفٌةإننغفلأهمالمشكالتوالٌمكنأ

نذلنلنٌمنعمنٌتهٌببلوغالصعاب,فالعزٌمةواألصرارالوباء,إالأهمهاهذافكانمنأ

00وحدهاكفٌلةبتجاوزتلنالمحنوالملمات

نعاسدمحمننًفإخٌراًوأ الدكتورةرواء ، بجزٌلالشكروالتمدٌرإلىمشرفتًالفاضلة أتمدم

بالصوره وإخراجه العمل هذا الفٌاضإلنجاز علمها من ًَ عل تضن ولم جهداً تدخر لم التً

كومنهللاالسدادوالتوفٌالمتوخاة،وفًتذلٌلهالكلالصعوباتوالملماتالتًواجهتالبحث،

000فًالمبولواألستحسان
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 المتخيل السردي والمصطلحات المحايثة  
 

 

 

 : املتخيل السردي واملصطلحات احملايجة :  أواًل

ٌمتلكه  دراكه، وماالذهنٌة وطبٌعة إ صولهبإٌثٌر مصطلح المتخٌل جملة من األسبلة المتعلمة       

لذاتٌة ٌتمٌز المتخٌل بمدرته على ربط تصوراتنا ا كماٌحابٌة ، من خصابص جمالٌة وممدرة إ

ن العناٌة بالمتخٌل ومن الجدٌر بالذكر معرفة أ فً التجارب الحٌاتٌة،تصورات وخٌاالت سابمة ب

لؾ مع تطور الدراسات الحدٌثة بمخت الإ شكال حضوره وتجلً صوره لم تظهرأومعاٌنة 

 تأمل المتخٌللى إ نتملتثم أبدراسة الخٌال لبله  ركزت ))ذ تخصصاتها العلمٌة واألدبٌة ، إ

عطً صورة دلٌمة عن ، لكون هذه الطرٌمة فً البحث والمعالجة تومعاٌنة أشكال تجلٌه وصوره

 .  1 (( دبً خاصة دراكٌة للخٌال اإلنسانً عامة واألالطبٌعة اإل

فً عاللات وثٌمة ومتشابكة مع مصطلحات محاٌثة  لتوسعه وتشعب مداخله فهو ٌنؽمرونظراً     

 ومنها :   العناٌة بها ودراستهافً مدى  تعددتذ إ كان البد من تسلٌط الضوء علٌها ، له

 

 : والتخٌٌل  مصطلح الخٌال -1

 

هتمام كبٌر فً الساحة الفلسفٌة والنمدٌة كما شؽل مساحات واسعة بإالخٌال حظً مصطلح       

ما  وكثٌراً جمالٌة النصوص وأسالٌبها الفنٌة  فً ظهور دبٌة نظراً لدوره الكبٌرفً الدراسات األ

) خال )بن منظور من وهً عند أالجذر ) خٌل(  صوله اللؽوٌة منتشتك أ، إذ  بالتخٌٌل ألصك

:ظنه، وفً المثل : من ٌسمع ٌخل  الشًءٌخال خٌالً وخٌلة وخاال وخٌالناً ومخالة ومخٌلة وخٌلولة

،ففً 2أخٌله (( أي ٌظن والخٌال والخٌالة : هً ما تشبه لن فً الٌمظة والحلم من صورة وجمعه 

أي الظن  3((أي تخٌل من تصور، والمخٌلة : المظنة  خال الشًءأ))الصحاح نجد خال من 

  . 4((  فً منامه نسانخص وأصله ماٌتخٌله اإلالش)) أن لىإأبن فارس  خرج بهووالتوهم 

                                                             
1

  0  203:  2005،  1رٌسً ، مطبعة النجاح الجدٌدة ، طٌوسؾ االدالخٌال والمتخٌل فً الفلسفة والنمد الحدٌثٌن ،  - 
 222الى  266بٌروت , لبنان , الطبعة الثالثة : م ، 1994, 11لسان العرب , ابن منظور , مادة خٌل , مجلد ,  - 2
 19،4،31، 1، دار الحضارة ،بٌروت،ط1م ، الصحاح فً اللؽة والعلوم ، عبد هللا العالٌلً  -3
,  بٌروت لبنان , الطبعة األولى  , تحمٌك وضبط عبد السالم هارون مماٌٌس اللؽة , ابو الحسن احمد بن فارس بن زكرٌا ـ معجم 4

    0  236  -235م , مادة خٌل ,   :  1991,  2لد , مج , 

 التمهيد
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ومنه , 1((ألشٌاءا ى العمل التً ٌتخٌل بهاودى لح)) إــ برتبط الخٌال فً المعجم الوسٌط ا اكم    

ٌْهَ فً لوله عز وجل  وردما   .  2ِمن ِسْحِرِهْم أَنََها تَْسعَى لَاَل بَْل فإذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصٌُُهْم ٌَُخٌَُل إلَ

 وفك بناء لؽوي محض تمثلتعلى لهذه المفردة  منهجهم ألاموا ونلحظ أن المعجمٌن العرب

ٌٌل مرتبط بالمظنة والمظنة ن الخٌال والتخكما نلحظ فً هذه الصٌػ أمفاهٌمه فً بٌبتهم العربٌة ، 

 .  والحسٌهام لما تكتسبه من داللة التموٌه من اإل

 على تشكٌل صور األشٌاء، األشخاص ) المدرة) فهو  - اصطالحامفهوم الخٌال ما ما ٌعنٌه أ     

ردة ،كالصورة المتصورة ) الصورة المج)صفهانً وأصله عند الراؼب األ، 3 (مشاهد الوجود(

 4(مر متصور(ة المربً ، ثم تستعمل فً صور كل أفً المنام وفً المرآة، وفً الملب بعٌد ؼٌبوب

ً  ولو تعممنا للٌالً  ً  وتطوراً فً داللته لوجدنا تنوعا تبعاً والدارسٌن عند الفالسفة والنماد  واضحا

 :فً ما ورد ومنها  ومتنوعةفالخٌال له دالالت كثٌرة  ,نظرهموجهات  لتعدد

  

 :  الٌونانٌة القدٌمة الفلسفة  

  له من حٌث سقراط أن نظرة كثرت اآلراء والنظرٌات التً تناولت مفهوم الخٌال فنجد         

فالطون النابع من نظرته العامة ٌتراءى مولؾ أ، و 5)) خٌال الشاعر نوع من الجنون العلوي ((

فهام فسد إٌلابم على المحاكاة ))التً ٌموم علٌها كل فن الخٌال  نذ ٌرى أإ ،والشعر خاصة  للفن

 .6السامعٌن ((

ودهم على التملب والتؽٌر ستعها ن ٌمارسوا المحاكاة لكونال ٌلٌك بحكام المدٌنة الفاضلة أ )) ذإ   

عارؾ ؼٌر حمٌمٌة فً نظره م لهام وهوالشعر عنده ناتج من الوحً واإلف,  ،((روؾ بحسب الظ

وهً عنده جزبٌة ال ترلى ))التخٌالت  -وٌرٌد بالمحسوسات، على المحسوسات  ومزٌفة وتعتمد

نها بالمٌمة التً تمتلكها المخٌلة أل فهو ٌشكن,  1 (( ال بالعملإدراكها إ للحمٌمة التً الٌمكن

                                                             
1

م , مادة خٌل , 1991, , معجم الوسٌط , ابراهٌم مصطفى , احمد الزٌات , حامد عبد المادر دمحم النجار ,  الطبعة األولى  - 
 236ـ235

 65المرآن الكرٌم , سورة طه , اٌه  2-
 . ،1، 1915، 1معجم المصطلحات األدبٌة ، سعٌد علوش ، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت ، ط - 3
 304 ه،1325، 4دمشك، ط-مفردات الفاظ المرآن ، العالمة الراؼب االصفهانً ، تح: صفوان عدنان داوودي، دار الملم  - 4
5

 120:  1996،  1فن الشعر ، إحسان عباس ، بٌروت ، ط - 
 .15م , 2000التخٌٌل والشعر , حفرٌات فً الفلسفة العربٌة األسالمٌة ٌوسؾ األدرٌسً , الطبعة األولى ,  - 6
 55، 1994جمهورٌة افالطون ، امٌرة حلمً مطر ، مطابع الهٌبة المصرٌة ، مصر ، دط، - ،
ٌة وادابها ٌنظر: الخٌال والتخٌٌل عند حازم المرطاجنً بٌن النظرٌة والتطبٌك، رشٌد كالع ، مذكرة ماجستٌر ،اللؽة العرب - 1

 12، 2005-2004، جامعة منتوري
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لى إفمد نظر رسطو أولد خالفه فً ذلن تلمٌذه هواء الخاطبة ،خلك األوهام واأل مسؤولة عن

 ة فمدولما كان البصر هوالحاسة الربٌس،حساس بالفعل )) الحركة المتولدة عن اإل نهعلى أالتخٌٌل 

ن ذ بدون النور الٌمكن أإ  "phaos"فاوسسمه من النورا phantasiaفانطاسٌا  التخٌلشتك ا

  . 1نرى((

 حساس  .تنشأ عن طرٌك اإلالتً  حركة لى الإرسطو نظرته للتخٌٌل حال أفمد أ   

نه الٌمكن للموة العملٌة أن تمارس وظٌفتها بدون )إ)كما ربط تصوره للخٌال بالعمل فمال :     

    فإنه مع ذلن ٌؽٌب الخٌال من حٌث هو بدون وصاٌة العمل علٌه وٌخلط بٌنه وبٌن ، عون الخٌال

  .   2التوهم ((

التخٌل عن ذ ٌمٌز ختالفهم، إرؼم إابج عالبمٌة بٌن التخٌل والتفكٌر ٌنسج وشوهو بذلن      

 ً  0اإلحساس والتفكٌر معا

المشتركة وظابؾ للعمل ال للحس  المحسوساتب ن التخٌل والوعًأ إلى الطونفً حٌن ذهب أف   

نما ٌدرن ذلن المشتركة بٌن الموضوعات الحسٌة وإن أعضاء الحس ال تدرن الخصابص وأ

 .3  فالطون بٌنما الخٌال مصدر الوهمٌل ، لذا فالعمل هو المسٌطر عند أالعمل والتخ

 . 4ور مفهوم التصبال ٌطابمه ه كما أن ن اإلحساس هو الذي ٌسبب الخٌالأرسطو أوٌرى  

 

  :  الفلسفة األوربٌة الحدٌثةفً 

سٌماته لى البحث فً تمإثة من داللته العامة الحدٌوربٌة النظرة للخٌال فً الفلسفة األتعممت      

الخٌال  كثٌر من الفالسفة لد جعلوانجد و فً المذهب الرومانسً نظرٌة لٌشكل  حتى كاد وأنواعه

التمٌٌز بٌن الخٌال الذي نادى ب " فً العصور الوسطى دانتً "  منهم ممرونا بالعملٌة اإلبداعٌة 

لبل والشعري والفنً أ بعملٌة التكوٌنالذي هو مصدر الوهم وبٌن ما سماه بالخٌال السامً وربطه 

 دراسات ركزتذ إحساس والتصورلخٌال وعاللته باإلوربٌة الحدٌث عن اتعٌد المذاهب األأن 

 معالتؽٌر الحمٌمً كان  ن إال أ ،5 رسطو فالطون وأبما سار علٌه أ دٌفٌد هٌوم وآدم فٌرجسون

                                                             
 .،10, 1962دار احٌاء  الكتب العربٌة , , الطبعة الثانٌة , و طالٌس , نمله احمد فؤاد األهوانًـكتاب النفس , ارسط - 1
 115ـ  114م  1991ن , 0ط , د0, الماهرة ,د ,دمحم ؼنٌمً هالل , مصر للطبع والنشرلنمد االدبً الحدٌث ,ا - 2
 23، 1911،  1ٌنظر : الخٌال أداة االبداع ، الحسٌن حاٌل ، مطبعة المعارؾ الجدٌدة ، المؽرب ،ط  - 3
 9، 1914:  الخٌال مفهومه ووظابفه، عاطؾ جودة نصر ، الهٌبة الصرٌة العامة للكتاب ، دط،  ٌنظر  - 4
 20 : ٌننظر ، م .ن  - 5
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لى جعله وخرج عمن سبمه إ، لى الخٌال وما ٌمثله تعمك بالنظر إ الذي ، 1(( كانتاٌمانوٌل  ))

ً  عنصراً  ً  فنٌا  داع والتكتمل العملٌة اإلبداعٌة دونه . فً اإلب مهما

وى ٌة لوة أخرى من لنه الؼنى ألنسان وأ)أجل لوى اإل) ومنحه منزلة عظٌمة حٌن وصفه،

 . 2((نسان عن الخٌال،وللما وعً الناس لدر الخٌال وخطرهاإل

نه الموة التركٌبٌة السحرٌة بمعانً كثٌرة منها ))إ ووصفهالخٌال الثانوي  كولٌردج ولد عرؾ      

 . 3المتعارضة ((التً تكشؾ عن ذاتها فً خلك التوازن أو التوفٌك بٌن الصفات المتضادة أو 

 

 : ة القدٌمة فً الفلسفة العربٌ

 و الطٌؾ والصورة أي تمثال الشًءأ الشخص )) رتباط الخٌال بـً المعجم الفلسفً أورد ف       

 ً وأول من  ، 4((الظن والتوهم  فً المرآة وما تشبه لن فً الٌمظة والمنام من صور ، وهو أٌضا

ولد جعله مرادفاً للتوهم وأشار له بلفظ آخر ه ، 260الكندي ت تحدث عن مصطلح التخٌٌل هو 

لكنه أؼفل الحدٌث عن الجانب الجمالً له  " وهً كلمة ٌونانٌة تعنً النور الفنطاسٌاوهو " 

ً مفهوم الخٌال  ورد كما ،  5ودوره فً العملٌة اإلبداعٌة   فً الفكر اإلسالمً مدؼم بالتخٌٌل أٌضا

  التخٌٌل حٌث ٌظهر عنده بمنزلة بنظرة ٌشوبها الشن والرٌبة ولم  ه 595ت أبن رشدعند فجاء 

ً إوة النفسانٌة لوة مستملة بذاتها ن رشد لهذه الم)) لم ٌجعل اب لى وجود وأن كان لد أشار ضمنا

عملها وكأنها والمتخٌلة لوة واحدة ذلن أنه ٌنسب خزانة للصور المحسوسة لكنه لم ٌسمها فتبدو 

  .6ها من أعمالها ((ظستثبات الصور وحفإللمتخٌلة حتى ٌجعل 

ن الشعر فً نظرة ركٌزتها بحدٌثه حٌث جاء بمفردة التشبٌه للتخٌٌل وف هعتمدأما التخٌٌل فمد أ  

التشبٌه  المطابمة بمعنى ٌعنً عندهفالتخٌٌل   ،،الشعرٌة هً األلاوٌل المخٌلة (( األلاوٌل)) التخٌٌل

ٌخٌلون وٌحاكون بعضهم  ن الناس بالطبع لد))كما أ لدٌه التشبٌه وهو أحد مرتكزات المحاكاة 

ما بصناعة وملكة أمثل محاكات بعضهم بعضا ً باألشكال واأللوان واالصوات وذلن باألفعال 

                                                             
، أحد الفالسفة المؤثرٌن فً   1104ولد عام  –إٌمانوٌل كانت أو إٌمانوٌل كانط ، فٌلسوؾ ألمانً من المرن الثامن عشر  - 1

 ؾ الشاهد على الحداثة والنالد لعٌونها ، بحث منشور ،الثمافة األوربٌة الحدٌثة  ، الفٌلسو
 311النمد االدبً الحدٌث ، دمحم ؼنٌمً هالل ،  - 2
3

 141, والنثر فً النمد العربً المدٌم  من لضاٌا الشعر - 
 11: المعجم الفلسفً ، جمٌل صربٌا،  - 4
5

 ،16:  1، ج 1950، دار الفكر العربً ، الماهرة ،  ٌنظر ، رسابل الكندي فً الفلسفة ، تح دمحم عبد الهادي أبً رٌده - 
 .201، :  19،3تلخٌص كتاب ارسطو طالٌس فً الشعر ، ابن رشد ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، دار الثمافة ، بٌروت ،  - 6
 .  2ـ  1:  ن  0م   - ،
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ع ما من لبل عادة تمدمت لهم فً ذلن كذلن توجد لهم المحاكاة باأللاوٌل بالطبتوجد للمحاكٌن وأ

وصناعة وصناعة اللحن وزن التخٌٌل ثالثة , صناعة ال التً تفعلوالتخٌٌل والصناعة المتخٌلة أو 

1األلاوٌل المحاكٌة ((
 0 

خذها ممن الذي تحدث عنها وأ ه333ت  بً (ار) الفاوأول من أستعمل لفظة التخٌٌل هو      

ثر التخٌٌل فً المتلمً باألثر تاب فن الشعر ألرسطو حٌث )) شبه أسبموه من الذٌن ترجموا ك

لى المتلمً مما ٌؤدي إ ارة إنفعاالتالنفوس عند أرسطو إذ تعمل على إث المحاكاة فًي تتركه الذ

حداث الجو المناسب الذي ٌمكنه أ ن ٌهٌاتطهٌر النفوس مما بدواخلها وٌرى أن على الشاعر أ

 .2ٌحاء ((فً  المتلمً عن طرٌك ماٌسمٌه اإل التأثٌر

ن تخٌل فً شٌاء مخٌلة شأنها أالتً تركب من ألاوٌل الشعرٌة هً حٌث ٌنص بموله : )) واأل     

و هواناً و جالالً أأو لبحاً أ ما جماالً و أخس وذلن أو شٌباً أفضل أالمخاطبة حاالً أاألمر الذي فٌه 

الشعري عن طرٌك التصوٌرالشاعر ٌحابٌة ٌعتمدهاٌكون التخٌٌل عملٌة إف,3و ؼٌر ذلن (( أ

عملٌة ومن الفالسفة الذٌن ٌعطون سلطة كبٌرة للعمل وٌعصمه عن الولوع فً الخطأ الفارابً و

ٌعكؾ من خاللها الشاعر لخداع المتلمً والتأثٌر فٌه من خالل األلوال  تصوراً تمثل ه التخٌٌل عند

 . ٌحتوٌه من صور تأثر فً المتلمً  المخٌلة وما

والحاله و تصرٌؾ المول الصادق عن العادة أٌرى أن )) التخٌٌل هفه،42ت  بن سٌنااماأ     

 . 4التصدٌك والتخٌٌل وربما شؽل التخٌٌل عن األلتفات به (( دبشًء تستأنس النفس به فربما إفا

ً من الذكاء المحدود والمها جعل كما ً من الفطنة ونوعا رة الخٌال ))حٌلة صناعٌة وجعله ضربا

لى تناسب األجزاء ه بطرابك من الخٌل تؤول إٌتوسل إلٌٌة التً ٌصطنعها الشاعر صناعة اللؽو

5سٌاق التشابه والتخالؾ (( فً
وٌطلك علٌه الموة المصورة التً ٌمتصر عملها على حفظ الصور ،

نه )) الموة التً تحفظ مالبله الحس المشترن أأي  الصور المرسلة من الحواس دون التصرؾ بها

6وتبمى فٌه بعد ؼٌبة المحسوسات ((من الحواس الجزبٌة 
الموة المصورة التً  )) ن هذهكما أ،  

                                                             
 .131تلخٌص كتاب أرسطو طالٌس , :  - 1
 16رٌة والتطبٌك , رسالة ماجستٌر , بٌن النظ ٌال والتخٌٌل عند حازم المرطاجنًالخ - 2
3

  16 ـ 15 :م 1941كر العربً , الماهرة , , تحمٌك عثمان امٌن , دار الفن طرخان الفارأبً , ابو نصر دمحم باحصاء العلوم ,   - 
16  

 - 14 ن   :   0م  -4
 149الخٌال مفهومه ووظابفه ، عاطؾ ناصر جودة :  - 5
هرة , الطبعة الثانٌة , منطمٌة والطبٌعٌة واأللهٌة , ابو الحسن بن عبدهللا بن سٌنا , مطبعة السعادة , الماالنحاة فً المحكمة ال - 6

 .163م   :  1913
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مضٌة التخٌٌل ل بن سٌنااتطرق  كما,  1(خر ما تستمر به صور المحسوسات (الخٌال هً آهً 

بن سٌنا ٌمكن أن )) التخٌٌل الشعري عند ا ــ ففٌما ٌتعلك بالشعر  السٌمابمعانً كثٌرة  وربطها

و من ؼٌرها فهو ٌرفض الصدق المشهور فً األلاوٌل الشعرٌة ٌكون بالمحاكاة  ) التشبٌه ( أ

 رسطو الذي ٌرى إمكانٌة عن األمور المألوفة وبذلن ٌخالؾ أوٌفضل األشٌاء الجدٌدة التً تخرج 

 .2األحداث التارٌخٌة كموضوع للشعر (( 

ً لفهم النشاطخٌال والتخٌٌل لكنه جعل التخٌٌل أبٌن ال بن سٌناوقد ربط ا      الخٌالً فً  ساسا

مور وتنمبض م مخٌل تذعن له النفس فتنبسط عن أن الشعر ٌتركب من كالالعمل الفنً وٌرى ))إ

ثارة الهدؾ منه إوالتخٌٌل  هساس, وبذلن ٌكون الشعر كالم أ3((  ن ؼٌر روٌة وفكرمور مأعن 

ٌدرن  جعلهدث للشاعرفتة تحالؽامض تخٌٌل عنده نوع من الفٌض والفطرةفالخٌال وال،المتلمً

 .شٌاء الٌدركها ؼٌره من الناس أ

ً لٌه وجعلوه سبٌالً للكشؾ والمعرفة والتجلنظرتهم إ فمد تنوعتعند المتصوفة ما الخٌال أ     

ضرورٌاً فً ضبط  ولد عده ه505ت  لًاالغزفنجده عند ,  اً عطى رأٌاً معٌنوكالً منهم أالصوفً 

فال تضطرب  لتضبط به المعارؾ العملٌة نه ضروري)) إن من بٌن خواص الخٌال أمعارؾ العمل

ركز كما ،  4ٌخرج عن الضبط فنعم المعٌن المثاالت الخٌالٌة للمعارؾ العملٌة ((وال تتزلزل و

ً بٌن عالم الحس وعالم العمل وهو  الؽزالً على دور الخٌال فً المعرفة )) ٌعتبر الخٌال وسٌطا

 . 5وسٌلة مساعدة على المعرفة (( أمر ٌشترن فٌه مع ؼٌره من الفالسفة والخٌال عنده 

المعرفٌة  عن الخٌال ومستوٌاته وجمٌع تصوراته برز من تحدثفهو أ ه630ت عربً نباما أ    

درن إ ذاً نه فاسد ال ٌدركون حمٌمته ذلن أن الخٌال إأهؤالء الذٌن ٌصفون الخٌال )) وٌمول : ذ إ

ن ٌكون ن كان هنان خطأ فالبد أوإ فً كشفه عن األشٌاء إنما ٌدركه بنوره والنور الٌخطاشٌباً ف

ً بل هو نور ٌكشؾ ستار الظلمة التً  لسبب آخر إذ الخطأ ولٌد الحكم والخٌال الٌصدر حكما

ذلن من الكذب  ىفٌنتمذ الذٌن ٌعتبرون الخٌال وسٌلة للمخادعة والتضلٌل وٌر ، 6((األشٌاءٌحجب 

فنوره الٌشبه األنوار  ، النور من جمٌع المخلولات النورٌة سمالخٌال أحك بإ ))الكذب والمؽالطة 
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بن عربً نظرة ا نوٌظهر أ,  1ن الحس ((ٌن الخٌال النورعٌوبه تدرن التجلٌات وهو نورع

 ة على الخلك وكان ٌمجد بالخٌال وعدهمتلن حرٌة كبٌرالخٌال عنده ٌن ذ أإللخٌال نظرة خاصة 

همٌتها وأصبح الخٌال عند ابن عربً ركناً من ترن أو عنها أ الٌمكن التخلًوسٌلة للمعرفة 

 .  2أركان المعرفة العامة 

 

  :القدٌم  فً النقد العربً

 ثرة حث الفلسفً والنمدي لدى العرب متأبوالتخٌٌل الدخلت دابرة مصطلحات الخٌال      

من الشاعر وسٌلة مبتكرة بوصفه الخٌال  كثر ما شؽلهم هو كٌفٌة صناعةوأبالنظرٌات الٌونانٌة 

بداعٌة والممٌز فً فن اإل ما التخٌٌل فمد جعلوه جوهر العملٌةً وتخٌٌله, أتلمبخداع الم فٌها ٌموم

رٌده بالتخٌٌل  فً لسم المعانً بموله :)) الذي أ ه4،1ت عبد القاهر الجرجانًتحدث عنه فالشعر،

صٌلها وٌمول لوالً لى تحصالً وٌدعى دعوى الطرٌك إر ثابت أماٌثبت فٌه الشاعر أمراً ؼٌ هنا هو

ن التخٌٌل عكس الحمٌمة وٌكون حسب نظرة فٌرى أ30 الٌخدع فٌه نفسه وٌرٌها ما ال ترى((

 0 الشاعر من خالل مخٌلته واحاسٌسه

   علٌه من صور بٌانٌة بموله:  لٌه من خالل ماٌحتويالذي نظر إ ه،63ت  بن األثٌراوكذلن   

ن ال ترى ألٌه عٌاناً إر حتى ٌنظر إالسامع بالتخٌٌل والتصوٌثبات الؽرض الممصود فً نفس )) أ

ثبات ن المولٌن فً التصوٌر والتخٌٌل وأسد هً لولنا زٌد شجاع لكن الفرق بٌالحمٌمة لولنا : زٌد أ

ن ٌمع فً النفس وٌكون لادراً على استثارة بن األثٌر هو أفالتخٌٌل عند ا ، 4الؽرض الممصود(( 

صاحب  ه614ت  حازم القرطانًما أ .من خالل النصوص المكتوبة المتلمً وٌصبح مؤشراً 

بداع لإل)) ،أي بمضٌة الشعر واللؽة والمعنى  النظرٌة المشهورة فً الخٌال والتخٌٌل فمد ربطه

ً رتباطاألدبً أ ً باإلوثٌم ا المبدع على صٌاؼة عر أو نفعالٌة والتوتر النفسً حٌث ٌساعد الشاا

صورة الشعرٌة المختلفة من خالل تحرٌكه لموة التخٌل لدٌه وجعله ٌبدع الجدٌد ألن ؼٌاب هذا 

 . 5اإلنفعال الوجدانً هذه الفترة الذاتٌة تجعل المخٌلة تفمد المدرة على األبداع (( 
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حٌن ٌؤكد)) وجب بالتأثٌر بالمتلمً رؤٌة مرتبطة ولد تناول حازم المرطاجنً هذا المصطلح وفك 

بعض أن لى والحذق بتألٌؾ بعضها إراد جودة التصرؾ فً المعانً وحسن التهذٌب على من أ

ً أن للشعراء أٌعرؾ أ شعر وهً أمورتحدث عنها تأثٌرات الباعثة فً لول ال هاولؼراضا

 .1نفعاالت النفوس  (( وإ

التخٌٌلٌة وهذه البواعث تنمل لمول والمدرن الحسً والبواعث  ىفمد ربط حازم هنا بٌن المعن    

لد  ذاً : )) وإعنها ٌمول فلى الذهن وسماها المعانً الذهنٌة عر ونظمه ثم تنتمل هذه المدركات إالش

مور ذهنٌة نما هً أوإعرفنا كٌفٌة التصرؾ فً المعانً التً لها وجود خارج الذهن اصالً 

لفاظ الدالة علٌها والتماذؾ عانً واألتمع فً الكالم بتنوع طرؾ التألٌؾ فً الممحصولها صور 

الذهن هو ثبوت نسبة شًء الى ألن الذي هو خارج  ....سناد لى جهات من الترتٌب واإلبها إ

 . 2((   لى شًء اخر شًء النسبة له إو كون الشًء أ

 داعٌةشبه بالتشكٌالت اإلبوالتً تكون نوع من المخٌلة وهً أ ربط المعانً الذهنٌة نهوٌظهر أ     

األساس فً عملٌة تشكٌل  هًللؽة ن اٌرى أ وكان،خارجٌة المعطٌات الالمخزونة فً الذهن ب

الذهن  لوالها لبمٌت المعانً فًولوجود ا ذاالخٌال وهً الكاشؾ عن جوهر الخٌال والعاكس له

 مهماً وفعااًل فً عملٌة بلوغ الشعرٌة والتواصل مع المتلمً لعب دوراً ف ولم ٌستطٌع التعبٌر عنها

 خٌلة التً ٌمدمها العمل الشعري .وجعله ٌتأثر باأللوال الم

تمكن من تمدٌم نظرٌة فً الخٌال ن النمد العربً لم ٌر أٌظهلى كل ما تمدم توصٌفه إ ستناداً وأ    

  .3 ؼٌة كالتشبٌه والمجازنما ضمنوه تحت معاٌٌر بالوإ

 ) تصور) نهع الصور الفنٌة ، فكثٌرما ٌوصؾ بإمٌرتبط بطرٌمة مباشرة  ن التخٌٌلٌظهر أو   

و تنفر منه فتموم بطلب موضوعها أصور الفنٌة ذهنً ال واع تستجٌب له النفس لممتضى ال

 4((وتتفاداه، فهو نتاج جمالً بٌن الشاعر والمتلمً ٌتمخض عنه وعً جدٌد بالعالم واالشٌاء 

عمال كثر ما ٌظهر التخٌٌل فً األوأ والتولٌؾ لعوالم ؼٌر والعٌة  التركٌب ن المراد بهوٌظهر أ

 .داب ز بالشاعرٌة والمدرة على اإلبداع والخلك كالفنون واآلالتً تنما
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 فً النقد العربً الحدٌث:ما أ

والنظرٌات الؽربٌة راء النماد عما صاؼته المعاجم فلم تخرج آالحدٌث العربً ما فً النمد أ     

ً الحدٌثة  تموم بعملٌتٌن ة ذهنٌة ذ لم ٌخرج الخٌال فً المعاجم الؽربٌة عن كونه ملك، إ أٌضا

فً إنتاج وثانٌهما تتمثل عادة الصور وهً لابمة على التذكرستحداهما تتمثل فً أمنفصلتٌن إ

أحمد مطلوب )) هو  فالخٌال عند، 1دران حدوث واإلؼٌر لابلة اللابلة أوبداع صور جدٌدة وإ

) الشكل ) عنده خٌالفلم ٌتعدى ال بر عصفوراجا أم  2ٌؤلؾ بها األدٌب صوره(( الملكة التً

 .3(( ةحالم الٌمظلصورة التً تتمثل لنا فً النوم وألى الطٌؾ واوالهٌبة والظل كما تشٌر إ

عن الخٌال وتأثٌره فً العملٌة اإلبداعٌة وحدده على أساس  كولردجنه لد تأثر بنظرٌة وٌظهر أ  

 0 من العاللات الوظٌفٌة التً تنطوي علٌها كل ممارسة إبداعٌة

المعطٌات اإلدراكٌة ))ملكة نفسٌة ولوة باطنٌة تعٌد صور عدهٌوسؾ األدرٌسً فمد كذلن ذهب   

لها فً  و مؽاٌرةم الموضوعً أعالالسابمة وتسهر على تشكٌل تمثٌالت ذهنٌة متشابهة لظواهر ال

 . 4((  بنٌاتها وعاللاتها وطرق إبداعها

  . نتاج تفاعل جمالً بٌن الشاعر والمتلمًكانت نظرته إلى التخٌٌل على أنه و    

 

من أبدوا فٌه وما  داوالنمسفة الفالماولؾ علٌه ومن خالل تناول مفهوم الخٌال والتخٌٌل و   

بحسب طبٌعة دراسة كل مفردة  بناٍء على معطٌات متنوعة ومضامٌن كثٌرة ات نظرمختلفةوجه

لن الفرولات فٌما بٌن تداخل مع التخٌٌل ولد رصدت تمفهوم الخٌال ٌ أن الباحث وجدمنه 

سواء هم فً تحدٌد ماهٌتهاراؤن الفالسفة والنماد التً تفاوتت ألى ماتم توضٌحه مإالمفردتٌن تبعاً 

 لد  نهمأي أو بالظل وتشبٌهه بالصور أأملكة نفسٌة لادرة على تكوٌن صور ذهنٌة وصفه من 

 .5  ى الخٌال كمدرة ذهنٌة خالصةعدة التً ٌعتمد علٌها الخٌال ولٌسركزوا على الما
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ن ،إالذي لالوا عنه أولبن المتحدثٌنهمٌته للشاعر فهو ٌختلؾ عن التخٌٌل ومنهم ما أعطى أ  

 ثابت أصالً وهو مخالؾ للحمٌمة . ماٌثبت به الشاعر من امر ؼٌرالمراد بالتخٌٌل هو 

الذي  ،كما عند حازم المرطاجنًن ثمة تأثٌره على المتلمً وعلى النفس ومنهم من لال : إ    

عادة مفهومها الخاص الذي ٌموم بوظٌفة إفالخٌال هو لدرة عملٌة لها ،  ربطه بإعادة تشكٌل الوالع

 .1 تشكٌل وحدات الوالع 

ٌشابه  ومالى مربً أهو ٌموم على تحوٌل المسموع إ ل إذفهو ٌختلؾ تماماً عن الخٌا التخٌٌلأما   

لى ر المحسوسة وهو بذلن نظرٌة تنفذ إالمربً من خالل تناسك اللفظ وٌعتمد أساساً على الصو

الكاتب هم عنصر وهو األداة التً ٌستعٌن بها الخٌال أوبهذا ٌعد ,  2 جوهر الشعر النمً الخالص

 لوالع الذي ٌنطلك منه لخلك جو عن طرٌك المألوؾ وؼٌر المألوؾ وتكون مادته األساس هً ا

له على مستوى التصور  كثر تجاوزاً وأعم من الخٌال أ )التخٌٌل فهو بخالؾ الحمٌمة وهو ) ماأ

سلوبً ٌال المجنح البعٌد فً التشخٌص األعلى االؼراب والمفارلة والختمد عوالخلك فهو ٌ

ً األ تكوٌن والذهنً كذلن ً  حداث الممكنة والمستحٌلة ونسجها فنٌا  3((فً عالم فنً وجمالً وسردٌا

 .  دران الحدٌث لد ربط فكرة التخٌٌل باإل ن النمدكما أ, 

التأثٌر على المتلمً وما ٌمع علٌه من تأثٌر نفسً ولم  ن النماد لد ركزوا فًا بعد ذلن أٌظهر لن    

نتمل من االنشؽال شؽل بذلن هو الفكر المعاصر الذي أننما من إهو منتج للتخٌٌل ، وإ بماٌنشؽلوا 

 . لى التأمل فً المتخٌلبالخٌال إ

 

 :   ـ  املتخيل السردي 2

من ملكة نفسٌة ولوة باطنٌة تعٌد  )) الخٌالن أ إلى الدراسات الحدٌثة ن توصلتبعد أ     

 4وؼٌر مشابهة للعالم الموضوعً((أة وتشكل تمثٌالت ذهنٌة مشابه السابمة دراكٌةالمعطٌات اإل

ً كونه )) معطى مادٌالمتخٌل التأمل فً  فً مجال البحث صوب ركزت وٌموم ٌدل على الخٌال  ا

وربما ترجع األصول ،  5(( ه والتماسن معهشاهداً علٌه ، ومن ثم ٌتمدم بوصفه جسراً للعبور إلٌ

وتدل على المعطٌات الذهنٌة التً  Imaginaires  لى ))الكلمة الالتٌنٌة ة المتخٌل إاللؽوٌة لمفرد

                                                             
 -69: , م1306,  صفوت الخطٌب 0التأثٌرات الٌونانٌة  , دوالجمالٌة فً ضوء ٌة نظرٌة حازم المرطاجنً , النمد  ٌنظر ، -1
 ن, الصفحة نفسها  0م  - 2
 3:السٌرة والتخٌٌل لراءات فً نماذج عربٌة أصٌلة ، خلٌل الشٌخ - 3
4

 ،والنمد الحدٌثٌن ، ٌوسؾ االدرٌسً :الخٌال والمتخٌل فً الفلسفة  - 
5

 ن : الصفحة نفسها  0م   - 
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ً  2((جون جاك وٌنبورغر)) ٌه وهذا ما أشار إل , 1 (( ال تتطابك مع الوالع المادي فً تتبعه  أٌضا

الذهنً للتمثٌالت المحسوسة ة فً اللؽة الفرنسٌة تعنً التكوٌن )) كلمة مخٌل نللمتخٌل فوجد أ

  فكار المجردة من جهة للحمابك المتعٌنة من جهة وعن األ عن اإلدران الحسًالتً تختلؾ 

نمٌض شًء ٌنتج فً الذهن وهً لى ع لتدلجاءت كلمة المتخٌل فً اللؽة الفرنسٌة ف ,3 اخرى ((

 .األفكار المجردة 

وسٌلة مهمة إلثارة أشٌاء لم تكن موجودة بواسطة اللؽة وٌصور لنا  المتخٌل السرديو ٌعد    

الوالع بصورة جدٌدة وٌعمل على تحوٌل الصور واألفكار واإلٌهامات والتمثٌالت التً تتواجد فً 

 . 4الذهن إلى صور حٌة ونصوص واضحة تحاكً الوالع 

ً  ولد    ً  شهد المتخٌل تنوعا ووظابفها الت ٌرست مضامٌن التخٌد النظرٌات التًفً  وافراً  وتراكما

لدى نظرٌات الخٌال والمتخٌل وتنوعت  ثرهافتجددت على أ،دراكٌة والجمالٌة واإل النفسٌة

ن وجد فً مؤلفه عن المتخٌل بعد أ سارتربالوعً بالصورة مثل  فمنهم من إنشؽلالمنظرٌن ،

النظر مع هذه الدراسات  تحول لدو ،ضرورة لتجدٌد أفكاره عما طرحه سابما فً كتابه عن الخٌال

لى محاولة الكشؾ عن إالحدٌثة من البحث عن لوة ؼامضة ؼارلة فً أعماق النفس اإلنسانٌة 

ً مذ ٌ، إموضوعها الدال علٌها  ً  ثل المتخٌل نشاطا والضبط على مستوى طبٌعته  للرصد لابالً  ذهنٌا

  . 5 المادٌة ونسمه العالبمً والحركً 

 

    ً المتخٌل له والشعرٌة. فمن الناحٌة النفسٌة بالتحلٌالت الفلسفٌة والنفسٌة  كما شهد المتخٌل تنوعا

6وتعرٌة رصانة الوالع المزعومة  لدرة هابلة على استدعاء المكبوت والمعطل
 . 

مرتبط  متخٌل قار)ولسمه الى نوعٌن: ) جٌرار جٌنتوفً الناحٌة الجمالٌة فمد تحدث عنه 

 .، جمالٌاً ((رتٌاحاً أدباً كل نص ٌثٌرفً أتالٌة ٌعد العبارة ال عبرعنهت متخٌل ظرفًو بالمضمون

 

                                                             
 ،2:الفلسفة والنمد الحدٌثٌن ، ٌوسؾ االدرٌسً الخٌال والمتخٌل فً - 1
2

 (  19،1 – 1912جون جان بٌرؼر فٌلسوؾ وعالم المانً )  - 
ع ( , المدرسة العلٌا , جامعة منتوري , لسطنطٌنٌة , الجزابر , 0الفلسفة والمتخٌل , دمحم كٌحل , الملتمى الوطنً لألساتذة )د  - 3

 4ـ  3الوالع واألفاق ) د ت ( 
4

 ضاء المتخٌل ، ) مماربات فً الرواٌة ، حسٌن خمري ف - 
5

  ،1ٌنظر : نفسه ،  -
6

 1, :  2004رب , الطبعة االولى , دار الثمافة , الدار البٌضاء , المؽ دمحم معتصم ,المرأة والسرد , ٌنظر : - 
،

 26ـ  25, :  ،200ط , 0األمل , الجزابر , ددار  أمنة بلعلً ,المتخٌل فً الرواٌة الجزابرٌة من المتماثل الى المختلؾ , - 
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 :بٌن المعرفة والعقل  المتخٌل 

من  بدءاً  الصورالمتخٌلةلى إ والفالسفة هو النظرٌل لدى المنظرٌن ول ما ٌثٌره المتخٌبدو أن أ    

كصورة ٌاها عمال الوهم إستالصورة التً تخترعها المتخٌلة بإ ))ــ بلمتخٌل الذي ربط ا الجرجانً

نتاجاً للموة التً المتخٌلة الصورة صبحت أ حتى , 1 و المخلب فً المنٌة المشبهة بالسبع ((الناب أ

ؼٌر مألوفة فً  توظؾ الصورة المحسوسة والمعانً فتكون منها مشاهٌرمن نسان وهً ٌملكها اإل

الذهنٌة التً تربط  لصورةفً ا فً البحثالتً أسهمت نظرٌات التحلٌل النفسً ب مروراً الوالع و

 . المخٌلة بالصور التً تستمدها من الوالع

ى مساهمة التخٌل فً دران وبٌن المخٌلة ومدبٌن عملٌة اإل فاصالً  التحلٌل النفسً حداً ألام     

نسان منها مالٌس ٌدرن، والذي ٌدركه اإلالحس ، وماٌدرن ب )ذ من األشٌاء )دران إفعل اإل

ٌرام  نمابؽٌر الحس ، إ وكل ما ٌدرن ن التخٌل تابع للحس ،تتخٌله نفسه ألبالحس فهو الذي 

ن عملٌة وٌبدو أ,  2(( والالزمة له الة من هٌبات األحوال المطٌفة بهعلى ح تخٌٌله بما ٌكون دلٌالً 

ستطٌع فتستمد المخٌلة مادة عملها من المعطٌات الحسٌة ولكنها ت درانالتخٌل ترتبط بالحس واإل

نه ولو أ تفكٌروالاإلحساس متمٌزعن  ) شًء)لٌة التخٌٌلٌة ن العمالحس وعدم مطابمته إذ أمخالفة 

تمتلن التصرؾ فً  وبهذا تفترق المخٌلة عن الحس لكونها, 3( ن ٌوجد بدون اإلحساس(ال ٌمكن أ

صور حسٌة وصور ذهنٌة متخٌلة ن هنان نوعٌن من الصور : معنى هذا أ فً صور المحسوسات

، الصورة  كثر من شًءلٌست أ سارترفً نظر  ال تطالها عملٌة التخٌل وهًفحسٌة الصور ما الأ

ما التخٌل أكما ٌعطى موضوع من المواضٌع  لل له وجود خاص به ، وٌعطى للوعًأ هً شًء

خاطبة  ن تنحت أفكاراً ك االختالؾ عن الذهن ، فهً ٌمكن أالمعرفة بالصور هً مختلفة عمٌأو 

وتحلٌل كثٌر من الدارسٌن بدراسة  عنً لذا فمد , 4صورة مبتورة  فً الوالتعرض الحمٌمة إ

ورة والوجود الفعلً نطولوجٌا الصلذي إنشؽل فً أا تً تسبك الصورة ،السٌما سارترالمرحلة ال

                                                             
1

 214 م ,: 2004ي , دار الفضٌلة , معجم النعرٌفات , الشرٌؾ الجرجانً , تحمٌك دمحم صدٌك المنشاو - 
 99منهاج البلؽاء وسراج االدباء ، أبو الحسن حازم المرطاجنً ،  - 2
 153 : ، التخٌل سارتر - 3
 9،  ٌنظر : م . ن  - 4
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نه التوجد األمر الذي ٌعنً أ،المتخٌل مرتبط بشكل حمٌمً بالعمل والمعرفة لهذا فوالذي تمتلكه 

 ، وكل معرفة هً معرفة عملٌة فً بنٌتها وطبٌعتها .  معرفة تخٌٌلٌة صرفة 

صرٌن اثنٌن هما )) من جهة حدده الدارسون فً عن بما ٌمكن درج مفهوم المتخٌلوهكذا     

المتخٌلة تشكل نماذج ن هذه الصور وهً معطٌات نفسٌة ومن جهة أخرى أ و ماٌتخٌلالصور أ

ذلن أنه عندما تظهر الصور  نتاجهاإشتؽالها وإماٌعطً لهذه العناصر حٌوٌتها هو أن للتخٌٌل ؼٌر

ذلن الحضور التصوري , والٌعنٌنا  1 ن تتحدث عن التخٌل مرتبط بالعمل وبالمعرفة ((ٌمكن أ

والعملٌات المعمدة التً نما كٌفٌة تؽذٌة المخٌلة بالصور المادمة من العالم المعطى إ،  كثٌراً  شٌاءلأل

هم ة التألٌؾ والتراكب التً تعد من أومحو، أي حالتحصل لها من تراص وتداخل وشطب 

 وظابؾ المخٌلة . 

 :وظٌفة المتخٌل 

 والتً فكرة الترابطات الحرة  ،على وفكستمبال الصورالحسٌة وتركٌبها تعمل المخٌلة على إ     

ن هذه الفكرة الترابطٌة بٌن الصور تبمى أو، رصؾ الصوربطرٌمة آلٌة وؼٌر ممصودة تعنً ب

ً  عمالً  ً  سارترعند  ال واعٌا كوجود الموضوعات  لٌس لها وجود اال فاألفكار )) والٌمثل بناء فكرٌا

أفكار لى واعٌة ، بل أنها التستٌمظ إال حٌنما توصل إ بداً أالباطنٌة للفكر ، ومع ذلن فهً لٌست 

ا ال نهال أإ حاضرة كلها بالذهن بداً دة وجود المواضٌع المادٌة ، وهً أتبمى موجو ذاً واعٌة ، فهً إ

 لى فكرة واعٌة فذلن مانحهاه الصور متى تجلب بموة ما معطاة إهذتكون باسرها متبٌنة ...... 

فً ن ماٌرٌده سارتر هنا هو التأكٌد على ؼٌاب المصدٌة الواعٌة ونلحظ أ ، 2(صفة كونها واعٌة (

وجمع الصوربطرٌمة لفصل بٌن جمع الصوربطرٌمة آلٌة لى عملٌة اعملٌة الترابط وهو ما ٌشٌر إ

   مدركة .

ؼٌر و ٌة ألٌست براؼماتن الرؤٌة الشاملة للصور الناتجة من الترابطٌة هً رؤٌة إ: لذا ٌمول 

 . 3نفعٌة

ً فً إ سارترن وٌظهر أ     من أفكار الفلسفة الظاهراتٌة  نتماده لفكرة الترابطات الحرة  كان منطلما

ما ٌصدر منها من أفعال الوعً والتً تهتم بالوعً الخالص المتعالً وبنٌاته المصدٌة و لهوسرل

                                                             
1

 51م , : 2011ابر , الطبعة الثانٌة , , الجز آمنة بلعلً المتخٌل فً الرواٌة الجزابرٌة ) من المتماثل الى المختلؾ ( ,  - 
 13التخٌل ، سارتر ،  - 2
  4،  ن 0ٌنظر: م   - 3
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ارتر على تحمك الوعً المرتبط باألفعال دران والفهم والتذكر والتخٌل ، لذلن نرى إصرار سكاإل

 تمارسه الذات اإلنسانٌة  .ن التخٌل عنده  فعل ذهنً الذهنٌة ، أل

لٌها علم النفس الجدٌد الصور بطرٌمة واعٌة وممصودة فمد ألتفت إٌن ما الوحدة التألٌفٌة بأ     

فمد  موجهةال فكرة الترابطاتما ألكنه نظر للفعل النفسً التألٌفً بنحو الوظٌفة البٌولوجٌة ، 

 أو ماٌسمى بالتخٌل المبدع .   بداع الصور الجدٌدةظهرت مع آلٌة إ

لذي ٌلزم تكوٌن تركٌبات ا شكال الترابطترابطٌة الصور على نوع مخصص من أ تموم أي    

ً  وٌعد هذا تطوراً ،جدٌدة والؽاٌة من تكوٌنها   ت فكرةستبدلأ ، لكنلفكرة الترابطات  ملحوظا

تفكٌك ولهذا ٌموم مبدأ التألٌؾ عنده على  ،وموجهة ولٌست حرة محددة  الترابطات الحرة لتكون

 سباب ذاتٌة اً إلعٌكون هذا االنتماء راجن شرط أ جل العملمن أ مبدأ االنتقاءوعلى  الصورة

ن تأتلؾ ن العناصر الخٌالٌة التً ٌمكنها أطالق عدد مهو أو أما فابدة هذا التفكٌن وأسباب ذهنٌة, 

 . 1   معا ، لكً تكون مجموعات جدٌدة

ً  تؽٌٌراً  ؾالذي ؼٌر مفهوم التألٌ ، 2(( برجسون))ومع جمٌل ما طرحه     ذ جعل ، إ جذرٌا

   . 3ٌؾ الوعً بأسره هو تأ

لم ٌتمكن من الخروج من دابرة علم النفس والبحث فً مرحلة  ن بعض النمادفإ سارتروبحسب    

ً  لى دراسة الوعً بوصفه عمالً اإلنتاج والتركٌب ولم ٌتجاوزها إ ما لبل تموم به الذات  تخٌٌلٌا

تدل على ل التخٌٌلٌة بوصفها التعامل مع األفعاه لم ٌستطع نسانٌة للتعبٌر عن هوٌتها ، أي أناإل

    المعرفة اإلنسانٌة ولواها السحرٌة . 

لى دور توجٌهها فمط بل تتعداها إ ال تمتصر على ربط الصور أو وظٌفة المتخٌلن لٌه فإوع    

) تعبٌر )المتخٌل لكً ٌكون  ن لذاته وصٌاؼة عالم مواز لوالعه،نسااإلعمك ٌتصل بفهم أهم وأ

وتواجه به  ا الؽرٌزي مع المعطى الوالعًممصود ، تعكس بواسطته الذات طرابك تفاعلهنفسً 

  .  4((الظواهر السلبٌة التً تهدد مصٌرها وتعبث بكٌنونتها 

                                                             
1

 35-34، التخٌل , سارتر  - 
2

_ مجلة أبحاث ب مؤمنون ال حدود ـ  1159 -فٌلسوؾ فرنسً ٌنحدر من أسرة ٌهودٌة , ولد فً بارٌس  –هنري برجسون  - 
 ور بحث منش

 ،3ن  ،  0ٌنظر ، م  - 3
 161الخٌال والمتخٌل ، ٌوسؾ االدرٌسً،  - 4
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المتخٌالت بكل أنواعها ومستوٌاتها خاصٌتها التلمٌحٌة  )الؽاٌة الجوهرٌة التً توجه عمل)ن إذ إ

  .1(نسان فً العالم (مشروعا ٌستهدؾ تحسٌن وضع اإلمنها التً تجعل 

لى نطولوجٌا الصورة إسً الذي ٌهتم بإن ٌخرجوا من المنهج النفلذا كان على الدارسٌن أ    

 .المنهج  الذي ٌهتم بالوجود الوالعً لإلنسان داخل محٌطه 

 

  لمتخٌل فً نظرٌة االناسة الثقافٌة) جٌلبر دوران (:ا

طفرة  " " البنى االناسٌة للمتخٌلالذي تبناه فً كتابه  ، 2(( دوران جٌلبر)) مثل مشروع     

ناسً" ٌبحث "إ ٌمثل عمالً  دورانالمتخٌل فً نظرٌة  إن ذعً الفلسفً بالظاهرة الخٌالٌة ، إبالو

الوظٌفة  عٌدة عن مدرنن نظرٌته ب، لذا فإ فضللى معرفته بصورة أنسان وٌسعى إاإلفً علم 

لرموز الكبرى عن ا ٌبحث ))فهوخصابصها التخٌٌلٌة داخل النصوص،المٌمة الفنٌة وو الجمالٌة أ

لٌتم من خاللها رصد حركٌة زمنة تارٌخٌة مختلفة بر أشكاله الثمافٌة عللمتخٌل والؽوص فً أ

لى للوصول إو كونٌة محلٌة ألشعوب سواء كانت فردٌة أوجماعٌة مافات افً مختلؾ ثالمتخٌل 

ٌختزل  )) الذي مفهوم النموذج األصلًلذا ساد فً كتابه  ، 3((ي ٌوحدها الشكل المشترن الذ

وعادة ما  ،4((و المثال أ ستعمله بمعنى الصورة المنطبعةوأ لمحركات الرمزٌة الكبرى للمتخٌلا

كما ، 5((ستمرار كبٌر وتتمٌز بصفة الكونٌة صٌلة بإو النماذج األتتمتع هذه الرموز الكبرى أ))

عامل لى بالوظٌفة التً ٌموم بها المتخٌل إمعرفة الجدوى من المتخٌل حٌث ٌذهب لدوران  سعى

ن نجد أ لذا ، 6 (( رؼاماتهتكٌٌؾ الذات المتخٌلة مع تشاؤم العالم الموضوعً وأ))، أي  التكٌف

 ناسًنسانٌة ولد أعتمد على المسار اإلبنى المحركة للمخٌلة اإلفً معرفة الخٌل أهمٌة كبٌرة للمت

الذي ٌشتؽل على كل المظاهر السلوكٌة والتعبٌرات الثمافٌة الواعٌة وؼٌر الواعٌة الصادرة من 

 الذات اإلنسانٌة وتتعامل معها . 

 

 

                                                             
  161والنمد الحدٌثٌن ، ٌوسؾ االدرٌسً الخٌال والمتخٌل فً الفلسفة  - 1
2

م ، بحث منشور بعنوان ، معرؾ مؤلؾ فً  بابٌلو ، 1921 –ولد فً تشامبٌري  –عالم وفٌلسوؾ واجتماعً من فرنسا  - 

http  -data bnf – fr- ark – 12148 –cb1190113   
3

 136و  129الخٌال والمتخٌل , ٌوسؾ االدرٌسً  ،  - 
 ،13، ن  0م  - 4
 131،  ن  0م  - 5
  0 161، ن   0م - 6
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 :الوظٌفة التخٌٌلٌة لالدب 

من الجمع بٌن األشٌاء البعٌدة  والتً تمكنهن المدرة الفابمة التً ٌمتلكها المتخٌل ٌبدو أ     

أشٌاء أداة تثٌر دبً لٌكون ت على توظٌفه فً العمل الفنً واألساعد منسجمةظهارها فً صور وإ

لى جانب ذلن لد ٌؤدي ، وإألبداع جمالٌا لمصدر فٌكون  أشٌاء موجودةؼٌر موجودة أصالً او 

ً  المتخٌل دوراً  ً  تعوٌضٌا نسان كون المتخٌالت وسٌلة ٌحمك بها اإلذ لد ت) إ)نسان فً حٌاة اإل مهما

ن ٌحٌاها بشكل طبٌعً وعادي فً حٌاته علٌه أ ع من خاللها مكبوتاته التً ٌصعبوٌشب رؼباته

و نمص ٌعترٌنا، وأن أكثر ما ٌظهر المتخٌل فً حاجة أ مد نستدعً المتخٌل لسدف  ، 1((الٌومٌة 

 حتى وصؾ على أنهالفنون واآلداب ك ع بالشاعرٌة والمدرة على اإلبداععمال التً تتمتاأل

ً ثارة المتلمً أدؾ إلى إعملٌة موجهة ته))  . 2(( ثارة ممصودة سلفا

كٌانات عرفه لابالً هو )) تمدٌم عرض خٌالً لٌشمل الحٌن  العربً الذهبًولد تأثر فً ذلن   

أثناء العملٌة  ركز حولها فكرناتي مجموع األفعال واألشٌاء التً ٌواألحداث وحاالت الولابع أ

 . 3 الخٌالٌة فً ظل إطار زمانً ومكانً ((

 ظةالمتخٌل ))ٌتجاوز الموجود وٌتخطاه ولكنه ٌتمثل فً كل لحن أدمحم نور الدٌن ولد ذكر     

 ات التواصل الٌومً ((ظل حاضراً فً الحٌاة ولحال أنه ٌظلوالع إلالمعنى الضمنً 
وهذا ٌعنً , 4

الربٌسة   هو نمطة عمله فالوالع ،من جدٌد هعادة تركٌبأ وفً بعثرة الوالع  اً كبٌر اً للمتخٌل دورأن 

ن المتخٌل هو لضٌة إثارة لصدٌة ٌموم بها أركٌبه بصور جدٌدة , نفهم من ذلن ترؼم تجاوزه له ل

الكاتب على السرد فً لصته عندما تتولد لدٌه صورة فً الذهن بتصوراته الذهنٌة والفكرٌة 

عم وأوسع من تخٌٌلٌة وهو أنع من خاللها عوالم المتخٌلة عن طرٌك مخٌلته ومخٌلة اآلخرٌن فٌص

       0مكثفة الخٌال وٌتشكل من وحدات جزبٌة خٌالٌة 

معرفة الطبٌعة البشرٌة ذاتها دب فجعله أداة لفة أخرى لألفمد أضاؾ وظٌ فولفغانغ آٌزراما       

ذ ٌمنح العملٌة لمستمر لتصوراتنا عن هذا العالم ،إالمتخٌل الذي ٌعمل على إعادة التشكٌل اعبر

الحدود حٌن ٌركزعلى األفعال التخٌٌلٌة التً تتجاوز  ذواتناخٌٌلٌة وظٌفة نستكشؾ بها عن الت

                                                             
 161 الخٌال والمتخٌل ، ٌوسؾ األدرٌسً: - 1
 51 ً :المتخٌل فً الرواٌة الجزابرٌة )من المتماثل الى المختلؾ( آمنة بلع 2
:  , 2005بنٌة المتخٌل فً نص الؾ لٌلة ولٌلة , مصطفى موٌمن , دار الحوار للنشر والتوزٌع , سورٌا , الطبعة االولى ,  - 3

11  
4

, :   2000بٌضاء , الطبعة االولى , ألتراب ظاهراتً , العربً الذهبً , مكتبة األدب المؽربً , الدار الشعرٌات المتخٌل ,  - 
159 
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لجعل المتخٌل  هدؾت التً ٌنماز بها الفعل التخٌٌلً تحدٌداً  ن هذه الوظٌفة ،إ واضحة فعاالً لتصبح أ

ً ، فعال موجها الى شًء  لم  لىنما هو فعل تنظٌمً ٌعمل عكما الخٌالً إ فهو لٌس فعال مشتتا

لى والع إ لإلشارة وهو الوالعً ، ولكنه والع معاد وجوده محدد شتات الخٌالً لٌصنع منه شًء

و ما ٌعرؾ بالوالع طى أن مهمة الفعل التخٌٌلً هً الربط بٌن مادة الوالع المعٌتجاوز ذاته، أي أ

ً ،لٌندمج مع ما ٌشكله الخٌالً من شتات لوالع متخٌل الخارجً  داخل  متجاوزاً   جدٌداً  فٌبنً والعا

 الفعل التخٌٌلً وهًلى ال بمهمة أخرى تسند إوال تتم هذه العملٌة عنده إالنصوص التخٌٌلٌة 

مرجعٌات  والتارٌخٌة التً توجد على أنها ن االنساق الثمافٌة واألدبٌةنتماء مأي إ نتقاء ()اإل

وظٌفة معٌنة لكونها ٌٌلً لتؤدي خارج النص للعالم المعطى فٌسلط علٌها الضوء داخل النص التخ

نتماء لكونه ٌبعثر نظامها بعد ممارسة فعل اإل الإ تظل مهملة أو ؼٌر مثٌرة بحد ذاتها إال أنها والعاً 

ن هذه األنساق لٌست تخٌٌلٌة بحد ذاتها إنما لذا أ،موضوعات للمالحظة لىالمعطى وٌحولها إ

عن هذه وتنشأ  التخٌٌلً تجاه العالم مولؾ النص  ه ، وبالتالً تكشؾنفس نتماءالتخٌٌل هو فعل اإل

 . 1 العملٌة لصدٌة النص

حداث المتوالٌة واألفعال الكالمٌة التً مجموعة األ )) على أنه   المتخٌلوعلٌه ٌمكن تعرٌؾ     

على رؼبة الكاتب وما ٌتطلبه منطك  التداخل بناءوب منها مكوناتها عبر التماسن أترتبط وتترك

نتماء فً كثر ما ٌتجلى هذا اإلوٌبدو أن أ،2 ((فعالحداث واألوزمن األام الخطاب الكالم ونظ

3حداث التخٌٌلٌة (السرد المترابط لأل) أي  السردي المتخٌل
 . 

بلورت جملة من األفكار لد شؽل حٌزاً من التصورات وت لمتخٌلن مصطلح األى نصل إ 

صبح المتخٌل فٌ المتخٌلة ستحضار طالاته المخزونة لكً تندمج مع مالمح الصورةالبخصوصه ,

     0ن تنتج ما ال ٌوجد فً الوالع نه ٌنتج من لوة عملٌة لادرة على أمتجاوزاً كل حدود الوالع أل

 همية الكتاب النقدية :أـ ثانيا 

كبٌر فً الوسط األدبً  ظهورمفكرٌن الذٌن لهم والالكتاب  أهم من واحداً  حسٌن ٌعد طه     

ومؤلفات كثٌرة وهو متأثر بداعٌة معروفة وهو صاحب كتابات أولمب بعمٌد األدب العربً 

                                                             
، 1الدار البٌضاء ، ط بٌة ، فولفؽانػ اٌزر، تر: حمٌد لحمٌدانً، ٌنظر : التخٌٌلً والخٌالً من منظور االنطربولوجٌة األد  - 1

1991 ،9-13. 
2

, دٌسمبر ,  1, ع :   الكلمة دمحم رمصٌص , احمد بوزفور , مج : رابة , لراءة فً التجربة المصصٌة ,المتخٌل العجاببً والؽ - 
 1م , :  2012

، 1التخٌل المصصً " الشعرنة المعاصرة "، شلٌمون رٌمون كنعان ، تر: لجسن احمامة ، دار الثمافة للنشر والتوزٌع ، ط - 3

1990 ،10 0  
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ختٌار الخاصة فً إ له طرٌمتهسلوبه األدبً )) ة المدٌمة والفكر األوربً وتمٌز إبالحضارة الٌونانٌ

سلوب طه نً ألؼراض التأثٌر واإللناع ولد أمتاز أالمفردات وصٌاؼة العبارات تعبٌراً عن المعا

 اً سلوبه بولع موسٌمً وهو ٌستخدم فً كتاباته كثٌرواه حٌث ٌتمٌز إبخصابص تمٌزه عن سحسٌن 

سلوبه كذلن بالوضوح والسالسة وٌمتاز إ،سلوب التتابع والترادؾلبدٌعٌة وإمن المحسنات ا

والمحافظة على الفاظ اللؽة العربٌة الفصحى ولواعدها , وخلؾ العدٌد من  المؤلفات حٌث تزٌد 

 ً والنمد واألسالمٌات والمصص  ألدب والتارٌخ والتربٌةفكتب فً امؤلفاته على الخمسٌن مؤلفا

 .  1ى العربٌة ((مة العدٌد من المؤلفات الؽربٌة إلوالرواٌات العربٌة والؽربٌة , كما لام بترج

وهو عبارة عن سرد مبسط للسٌرة النبوٌة  ههو من تألٌفف(  ) على هامش السٌرةكتاب ما أ     

 هو فمط سرد ن مالام بهوأ، نه لم ٌأِت بجدٌد عما ورد فً كتب السٌرة أفٌه طه حسٌن ولد صرح 

ولد وسع على نفسه من ، خواطر طرأت له أثناء المراءة فصاؼها وفك أسلوب سهل وممتنع ل

لحدٌث التً تتصل بشخص النبً )ص( ختراع اها من الحرٌة فً رواٌة األخبار وإالمصص ومنح

سٌرة أبن هشام وطبمات لعتمد طه حسٌن فً الكتاب على لراءته ولد إ ،و بنحو من أنحاء الدٌنأ

 .الطبري وؼٌرها من المصادر  و أبن سعد وتأرٌخ  أبن جرٌر

 .  2((  م  1933عام   )) الكتابولد صدر      

وتضمن الجزء األول عناوٌن متفرلة منها )لصة حفر زمزم  جزاءوهو ٌشتمل على ثالثة أ   

راء والبٌن والمضاء والردة والطاؼٌة والبشٌر وراهب اإلسكندرٌة والٌتٌم والتحكٌم والفداء واإلؼ

ءة وحكاٌات متعالبة والجزء الثانً وفجاء على شكل لصص مجز، والحاضنة والمراضع والبر ( 

وهً لصة خٌالٌة وال تستند إلى والع   بمصة ) الفٌلسوؾ الحابر ( الجزء األكبر منه الذي اختص

وهمٌة ومتخٌلة كثٌرة وفٌها  مكنة وحوادثوأ وذكر فٌها الكاتب شخصٌات و حمٌمة معٌنةمعٌن أ

ٌضاً عن الرسول أ والفكرٌة , ولد ذكر فً جزء منه متخٌالته السردٌة وتصوراته الذهنٌة  نشطت

 )ص( ومعجزاته  .

ا الجزء الثالث فمد تضمن لصص ) صرٌع الحسد وسٌد الشهداء وذو الجناحٌن وحدٌث أم   

المر وطبٌب النفوس وشوق  بن عمٌر وطرٌد الٌأس ونزٌل حمص والوفاءعداس ومصعب 

ً وهً لصص خٌالٌة ولد جاءت متسلسلة ، لى الحبٌب والملب الرحٌم ( الحبٌب إ وربطها  اٌضا

                                                             
1

 52, :  2009ستٌر ,   العمٌدة اإلسالمٌة, رسالة ماجفكر طه حسٌن فً ضوء  - 
2

 0نهاٌة الممدمة , 1,  ج 1933ر المعارؾ , الماهرة , مصر , داعلى هامش السٌرة , طه حسٌن  ,  - 
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لتبس بعضها من وإ لى والع معٌن وبعٌدة عن حوادث السٌرة النبوٌةبشخصٌات وحوادث التستند إ

   .لى حمزة بن عبد المطلب )رض( والتً ٌشٌر فٌها إ ٌة سٌد الشهداءكتب التارٌخ كشخص

 ساساً فً عملٌة بنابها وتكوٌنها.أجعل من متخٌالته السردٌة  حٌث

ً لهذا العملطه حسٌن لعنوانه فً  ارولد كان أختٌ    داالً على كٌفٌة   على هامش السٌرة عنوانا

أن ٌفصل فٌها ألنه كما ٌمول الٌرٌد أن  حداثها كما الٌرٌدن ٌتعمك بالسٌرة وأه فهو الٌرٌد أتألٌفه ل

دوات لؽوٌة وفنٌة واضحة فكانت لؽته ستخدم الكاتب فً هذا الكتاب أوإ,  1ٌمدم علماً وال تارٌخاً 

المصصٌة سهلة فصٌحة وٌمدم طه حسٌن السٌرة للمتلمٌن مٌسرة جامعة بٌن التارٌخ والفن ولد 

 . ً جذاب مشوق صببناء لص حممها ببعض المٌم األخاللٌة األسالمٌة

ن ٌحًٌ ذكر أراد من كتابته أ نهأكان واضحاً من خالل ماكتبه عن السٌرة النبوٌة الشرٌفة       

)) إلى هذا النحو  بموله : فأشار الى ذلن العرب األولٌن واألدب المدٌم ألنه ٌعد ذلن كنزاً مهماً 

2 الكتاب ((ملٌــت هذا لصدت حٌن أ ب األولٌنلعرحٌاء ذكر امن أحٌاء األدب المدٌم ومن أ
وكان ,

من الناس بعد  المرٌب ل األسلوب المبسطالسٌرة من خالتمرٌب سباب تألٌؾ هذا الكتاب هوحد أأ

بٌن السٌرة والناس على الرؼم من أنه تجاوز حدودها وأخرجه من سالٌب المعمدة ن باعدت األأ

 . طار األدبدخله ضمن إطابعها وأ

ً مختلفاً من كتابة السٌرة فهو الٌك      تب وٌمدم طه حسٌن فً كتاب على هامش السٌرة نموذجا

ً بالمعنى الحرفً لكنه أ النبً  تى لٌعرض تدفماً لصصٌاً على مستوى رفٌع ٌتعرض لحٌاةتارٌخا

سلوبه الخاص ومتخٌالته السردٌة تً إتبعها طه حسٌن كانت على وفك إ)ص ( فعملٌة البناء ال

سالٌب السرد مل مع السٌر الشخصٌة ومتجاوزاً إلن مبنٌاً على أسس معاصرة فً التعاحٌث كا،

ً لكثٌر من التأمالت فً بعض الموالؾ وتحلٌله بطرٌمة تخرجه عن  التدفك المدٌمة وكان متسعا

 عن مختلؾ الموالؾ فً السٌرة لتعاطؾ الذي ٌستحوذ علٌه للتعبٌروا العام الذي ٌربطه بالمارئ

ن دهم )) إن طه حسٌن بعد أحٌث لال عنه إسماعٌل أ اً من النماد عنه هذا الكتاب وتحدث كثٌر

وٌمدمها للشعب لى األساطٌر ٌنممها ن طرٌك العمل والبحث العلمً لجأ إؼراضه عفشل فً بث أ

3(( تفتن الناس لما فٌها من أوهام 
. 

                                                             
 0 11ـ9, على هامش السٌرة , طه حسٌن , :  ٌنظر - 1
 0 9ن  , :  0م   - 2
3

 منشور ممال , 2014ـ 11ـ  1عنٌفة للكاتب , جهاد فاضل ,ممالة , بعنوان , على هامش السٌرة ٌثٌر معركة  - 
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ن فٌه نواحً هذا الكتاب وأن ٌهتموا به فإ ن ٌمرأوا)) وأنا أوصً المراء أفمال زكً مبارن اما   

ن راضته األٌام على إٌثار الكاتب أن ٌكتمها على الناس بعد أمستورة من حرٌة العمل وكان عارفاً 

نه إ)) وصفه الدكتور دمحم حسٌن هٌكل كتاب على هامش السٌرة كما  10 الرمز فً التألٌؾ ((

 . 2حٌاء ألدب األساطٌر (( إ

ة ولال : )) ٌمتاز هذا الكتاب الدكتور دمحم عوض دمحم ببحثه عن كتاب هامش السٌرعنه وتحدث    

لى األخبار المدٌمة حتى التمس وحٌه أن مؤلفه لم ٌلجأ إلى حوادث حٌاته الخاصة بل أنصرؾ إ

ى هامش السٌرة لى تلن الكتب المدٌمة ثم ٌعود إلأن ٌرجع إ بٌن صفاتها والذي ٌدهش له المارئ

ومع هذا كله الٌرى خروجاً عن ، ة معجبة مبتدعاً مخترعاً وجدة جذابة وطرافشٌباً فٌرى أمامه 

عتمد طه حسٌن على الكتب المدٌمة كما إ عتمدتلهمها وإسستوحاها المؤلؾ وإلتً أاألصول ا

ٌسلكها شكسبٌر وبٌن األصل  مثاله وشتات بٌن السبٌل التًكسبٌر على لصص فلوطوخوس وأش

السٌرة عجالً دون أن  ٌتناول الحادث الذي ٌمر به لارئ وكذلن كان طه حسٌن ، سترشد بهالذي إ

ظهاره وتملٌبه على نواحٌه ه وتحلٌله وإبرازه وإٌلفت نظره من شًء ٌتناوله ثم ٌأخذ فً تصوٌر

وٌبدو مافً الحادث البسٌط من حكمة وشعر ومن لوة وسحر وأكبر شًء ساعد طه على تألٌؾ 

شًء كثٌر من الحكمة والشعر ولد  تبٌن المولؾ الذي ٌنطوي علىكتابه هذا ممدرته على 

اً مسطورة بل كابنات حٌة بارزة تكاد ة والفاظدمجرصبحت أشخاص هذا الحدٌث لٌست أسماء أ

3 أن نحسها ونراها تتحرن بٌن أٌدٌنا ((
عجاب تاب الشًء الكثٌر الذي ٌستثٌر اإل)) فً الك ناذ أ , 

ولؾ المؤلؾ خاص عامة وشخص عبد المطلب خاصة تصوٌر األش كبر ما ٌعجبنا فٌه هوولكن أ

أختار هذا المولؾ الذي مكنه  نلسٌرة ( ولد كان من حسن التوفٌك أفً هذا الكتاب )على هامش ا

لٌها بعد أن ٌطوؾ على بالد الروم لى ذلن داع ثم ٌعود إتعد عن السٌرة أحٌاناً إذا دعا إن ٌبمن أ

 واألحباش والٌمن ((
4 . 

فة المرجعٌة للسٌرة النبوٌة ولد على زخم كبٌر من الكثاوٌشتمل كتاب على هامش السٌرة      

الحضورالكثٌؾ ن وأبن أسحك وسٌر كتب السٌرة إال أ هشام)طه حسٌن (على أبن  فٌه عتمدإ

 المادة نفسهابمع تمسكه مصادرها فً طه حسٌن  ذ تالعب،إكثافة تارٌخٌة وثولٌة للسٌرة لم ٌكن 

                                                             
1

 , ممال منشور 2014ـ 11ـ  1ممالة , بعنوان , على هامش السٌرة ٌثٌر معركة عنٌفة للكاتب , جهاد فاضل , - 
2

 ن0م  - 
 ور منش م , ممال , دمحم عوض دمحم , ممال1933ـ  12ـ  11, تارٌخ ,  24مجلة الرسالة , العدد  - 3
4

 0ن   0م  - 
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 المتخيل السردي والمصطلحات المحايثة  
 

نه خالؾ منهج أ تمدٌم وأخذها نالصة ؼٌر مكتملة إذطرٌمة العرض والة ) المؽاٌرة (  وفك طرٌم

 السند والخبر الٌمٌنً والوالعً عتماده علىم وكذلن عدم إها فً العرض والتمدٌالسٌرة وأسلوب

 . ٌصنؾ على أنه عمل أدبً وٌخرج من حدود التارٌخ الوثولً للسٌرة النبوٌةل

ً أ وكً الٌكون    ً توثٌمٌطه حسٌن مؤرخا ً )) ألنه خرج من كونه جنسا ً تارٌخٌا ً مهمته و كاتبا ا

ً إ ً السٌرة لذا إ ؼاٌات فنٌة وجمالٌة تتعلك بمارئ لىتدوٌن السٌرة تارٌخٌا لى ٌنتمً إ ختارها جنسا

ً لتصوراته وهو بذلن لد أعاد التارٌخٌة بداعٌة ال الكتابة اإل           الفكـرٌة نتاج السٌرة وفما

1سلوبٌة (( واإل
 .  

ً فمد إسكان األدب ٌعمل على إ ولما        بتعد طه حسٌن عن الحجج تثارة العاطفة والخٌال معا

همل فنجده لد أٌره العاطفة من موالؾ ، هتمام بالتأمالت وما تثالوالعٌة والعملٌة والمنطمٌة واإل

ٌجعل من األنساق المتصلة متنوعة  ممانتماء ( وعمل على مبدأ ) اإل السٌرة جوانب كثٌرة من 

ً أساسٌ اً جعل من تخٌٌالته عنصرف، لوانٌن الوالع  الىالداللة ومختلفة الهوٌة وؼٌر مستندة   ىوبن ا

عتماد ؼاٌتها )) تكسٌر لمنطك الوالع وإ تمنٌة فنٌة الت على أنهاعلٌه مادته ووظؾ هذه التخٌٌ

 .2صور تخٌٌلٌة مركبة  (( 

نٌة ؼٌر خبار ظلى المصدالٌة والتوثٌك وهً أتمر إتف تفجاءعند طه حسٌن رٌة البنٌة الخبما أ     

لى مستوى الخبر الٌمٌنً وذلن لبعدها عن ٌة )) هً األخبار التً ال ترتمى إنالظٌمٌنٌة  واألخبار 

نٌة هً ى تدعم والعٌتها وهذه األخبار الظالمنطك العملً الوالعً ولعدم ثبوتها فً مصادر أخر

ً بمتؽٌرات السٌالتً  لناع  هذا ظهر فً متون وتؽٌب فً أخرى لعدم إرة ألنها تاشرنا الٌها سابما

بر نٌة هً التً تشكل المعبر الربٌس الذي ٌعبوالعٌة حدوثها وهذه األخبار الظ المصنؾ وذان

لى التخٌٌلً وٌفسح المجال لتوسع السرد عبرأحداث تهتم بجانب السارد من خالله من الولابعً إ

  0 3دعٌمه من خالل هذه األحداث (( ٌن من جوانب السلون النبوي وتحاول تمع

عتمد على رة النبوٌة حٌث إلد تجاوز المألوؾ والحدود فً السٌ ) طه حسٌن (ن ٌتضح أ    

 فمد،شٌاء ؼٌر موجودة أصالً فً السٌرة النبوٌةتصوراته الفكرٌة والذهنٌة باالضافة الى توظٌؾ أ

تبنٌات عبر ملنبوٌة ثم ٌعمد على توسٌع دابرته من السٌرة ا ن شًءٌضمتتعتمد كانت طرٌمته 

 خرجه من المنهج السٌري المتعارؾ .وهذا ماٌ خٌالٌة ناتجة عن خٌاله

                                                             
1

 - ،الخطاب الواصؾ للسٌرة النبوٌة ) على هامش السٌرة ( لطه حسٌن انموذجا( ,ص 
2

 232سعٌد جبار,ص 0التخٌٌل وبناء االنساق الثمافٌة نحو مماربات تداولٌة , د - 
3

 193ن  , : ص  0م     - 
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 الوعي الفني ومرجعيات التخييل 
 

                             

 : لوعً الفنً ومرجعٌات التخٌٌلا  

 توطئة : 

  

عمال األدبٌة من طبٌعة المادة والثٌمة المختارة ومن التداخل ما تتخلك المٌمة الفنٌة لألعادة      

جسٌد المادي للفكرة األولٌة ٌجب نتمال نحو التاإل )ن )ذ إل العمٌك بٌن الشكل والموضوع إالمتباد

((بٌن الشكل والمحتوى  فًالتنالض النامً  ن ٌلؽً فورا  أ
1
 . 

 

علٌه إذ،من الكاتب عندما ٌستمً موضوع عمله من الحٌاة  عالٌا   فنٌا   وعٌا   مر الذي ٌتطلباأل   

تبمى جدلٌة الذاتً والموضوعً حاضرة داخل ،لذا صٌاؼته بما ٌنسجم ومولفه الخاص من العالم 

ى ضمن المخزون العام العمل وهً ما تمنحه سمة الخصوصٌة ، فالموضوعات مهما تنوعت تبم

((عادة معالجتها وبإ مجددا  لٌها ) تسمح بالعودة إها)ة ،كما أنلإلنسانٌ
2
 . 

لى ما ن ٌحلها إو لابلة لالستنفاد..... فإن الفن لادر أتنفدة أ) ال ٌوجد فً الفن مواضٌع مس)ذ إ   

((ال نهاٌة 
3
  . 

بوعً الكاتب وطرٌمة تمدٌمه لهذه الموضوعات وكٌفٌه تذوٌبها ن االمر منوط نفهم من هذا أ      

ز علٌه طه حسٌن لتشكٌل مادة رتكوهذا ما إ فٌجعلها لابلة لالستٌعاب الفنً ,  فً لالب جمالً

 وموضوعه الفنً . عمله 

ن موضوع السٌرة النبوٌة الشرٌفة هو من خزانة التراث العربً اإلسالمً وهو على ال ٌخفى أف

ٌخٌة بعاد تارا الفكري والعمدي لما تمتلكه من أتماس مباشر مع الشخصٌة المسلمة وتكوٌنه

  . ووالعٌة متجذرة 

 

 

 

 

                                                           
1
 53، 2002، 1سٌرورة االبداع الفنً ،موسٌه كاؼان ، تر : عدنان مدانات،دار البٌرونً للنشر والتوزٌع،عمان األردن ، ط - 
 27م، ن ،  - 2
  ، ص،نم،ن - 3
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 الوعي الفني ومرجعيات التخييل 
 

 

 املبحث األول

 الرر  والواق  والتاييخ نتالعالقة ب

                               

 0 والواقعً المتخٌلبٌن عالقة ال  -أوال  

ٌشٌر الراؼب  ، إذالواقع من تحدٌد ما ٌنالضه وهو  للمتخٌلسنسعى فً محاولة فهمنا       

زلة وولابع أي نوازل وال تمال إال فً أي الناالوالع مشتمة من كلمة الوالعة  مفردة صفهانً أناأل

الكرٌم ٌوم المٌامة  كما سمً المرآن لولابع عند العرب لدٌما , ولد عرفت ا الشدة والمكروه ،

ذا ولعت الوالعة " بالوالعة " إ
1
 هوال . أي المٌامة بما فٌها من شدة وأ , 

 خبرا   ومنظورا  أ صبح عٌانا  ل وتعٌن ولوعه وأتدل الولابع على ما حص وفً االصطالح 

 و حدث ، أي ما ولع فً مدة زمنٌة محددة ؼٌر ممتدة . لوالعة أو نازلة أ متحصال  

     فهو،لم ٌنحصر فً معنى واحد ،حٌث تعددت معانٌه وتشعبت صورهالواقع ن وٌظهر أ    

 لى كون معناه المتداول الالفهم والتفسٌر وٌعود ذلن إة على من المفاهٌم الؽامضة والمستعصٌ

 نشؽاال  مثل إلذا ،ماٌحدده تواطؤنا مع منتجه  ن تلمٌنا له ؼالبا  ال على فرضٌة حدسٌة ذلن أٌموم إ

و ماهو ألى الوجود العٌنً ذ لم ٌكتفوا بوصفه إحالة إى العدٌد من الفالسفة والمفكرٌن إلد فلسفٌا  

 على معان متعددة  منفتحا   بل بوصفه مفهوما   ،فحسبالحسً المباشر دران إلتجرٌبً ولابل ل

لفعل الوجود  مباشرا   عٌنٌا   ) مجموع األشٌاء الوالعة موضوعا  )لى فعلى الرؼم من كونه ٌحٌل إ

((والكٌنونة 
2
نه ٌحمل ال أإالتً تدركها الذات  شٌاء والظواهرأي إحالة إلى التحمك الملموس لأل, 

فمد ٌمتلن فالوالع هو العالم الكبٌر الذي نحن فٌه وٌتمثل بصور عدٌدة ، ، أٌضا  داللة عملٌة 

و حصٌلة للمدركات نه مجرد تمثٌل أأي أٌفرض نفسه على الذهن  ال مادٌا   عملٌا   حضورا  

نما هو مظهر من مظاهرها لحمٌمة إوعلٌه فهو ال ٌمثل اسبة  حول العالم فً الذهن نفسه المتر
3
. 

نتاج فكري ون )) المتخٌل بناء ذهنً أي أنه ٌل كمتختنشأ العاللة بٌن الوالع والومن هنا     

(( الوالع هو معطى حمٌمً وموضوعً  ي لٌس نتاجا  مادٌا  فً حٌنبالدرجة األولى أ
4
  . 

                                                           
1
 0  1الوالعة :    
 23 :2002، األردن ، عمان ،  1مٌتولوجٌا الوالع ، سعٌد اراق  ، ط - 2
 68، 1873ٌنظر : ماركسٌة المرن العشرٌن ، روجٌه جارودي ، دار االداب بٌروت ،  - 3
  0 44: ,  2002زابر ,  الطبعة االولى , الج  , ة , حسٌن خمري فضاء المتخٌل مماربات فً الرواٌ - 4
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والثمافٌة والتارٌخٌة وااللتصادٌة  أطره المكانٌة))الوجود اإلنسانً و رتبط بــم وعلٌه فالوالع      

والسٌاسٌة والتكنولوجٌة كافة (( 
1
ه ٌمتلكمع ما   ستمالله عنهاوٌتمٌز بإ ولكنه ٌوجد خارج الذات  ,

وساط نسان وأشٌابه فً أعبٌر عن ذات اإل))تفهو تعبٌرعن عالمنا ونسان اإل علىتأثٌر كبٌر  من

جماعة(( 
2
 ثاره من الوالعفالمتخٌل ٌنشأ آ بصورة كبٌرة، المتخٌللذا لد ٌتداخل الوالعً مع ,  

تنالض )) فالمتخٌل بمدر و  ٌدخل معه بالضرورة فً تعارض أولكنه ال ٌطابمه كما هو علٌه وال

ً عاللة تعارض مع الوالع والتارٌخ بمدر ما ٌنهل منهما عملٌاته وكل عملٌة من عملٌاته ماٌبدو ف

ٌخ والوالع ((فً نهاٌة األمر تعبر عن رؤٌا خاصة للتار
3
 . 

ن الوالع ٌحٌل على لٌه فً حٌن ألى الوالع وٌستند إإن )) المتخٌل فً الحمٌمة ٌحٌل إومن هنا ف   

ذاته(( 
4
 . 

ؼرب فً وهو مصدره الوحٌد فالمتفنن مهما أن المتخٌل ٌتؽذى من الوالع )) إنفهم من هذا       

ة بٌن وهكذا تصٌر العالل 000و الممكن أمن الوالع  عناصره ووحداته جمٌعا  الخٌال فإنه ٌستمد 

حتواء ((المتخٌل والوالع هً عاللة إ
5
 حتى ٌعد مرجعا مهما  من رحم الوالع  لمتخٌلاذ ٌخرج إ ، 

   له .

العاللة بٌن الوالع  تودع لتخزٌن الصور الخٌالٌة حتى أصبحتلمتخٌل هو مسا)) ن أومر بنا   

بكونه الملموس هو الوالع فً عتباطٌة فالدال دال بالمدلول الذي تحكمها عاللة إوالمتخٌل كعاللة ال

نهما ا ٌصعب بل ٌستحٌل الفصل بٌنهما ألي الصورة الذهنٌة لهذن التخٌٌل هو مدلول أحٌن أ

وجهان لعملة واحدة ((
6
 . 

من الثؽرات  األدبٌة بتكفله بسد كثٌر عب دورا  كبٌرا  فً مختلؾ األنواعن التخٌٌل ٌلولهذا نجد أ   

ساسً ألدبٌة مكون أ فهوالتخٌٌلً هوذروة األدب وٌبمى العنصر،و ٌتسبب بها التً ٌخلمها الوالع أ

الصورة الخٌالٌة التً تتولد جمٌع خصابص حدث ما وبالتالً ف لصدي وتكون له و فعلالنصوص 

 . عن فعل التخٌٌل تمارس تأثٌرها على الوالع 

                                                           
1
  22, :  2007لبنان , الطبعة االولى , بٌروت ,  رفٌك رضا صٌداوي ,   الرواٌة العربٌة بٌن الوالع والتخٌٌل ,- 
ألردن , الطبعة االولى , البنٌة والداللة فً الرواٌات , ابراهٌم نصر هللا , احمد مرشد , دار الفارس للنشر والتوزٌع , عمان ا - 2

2005  : ,88 0 
 55اثل الى المختلؾ , آمنة بلعلً , : المتخٌل فً الرواٌة العربٌة من المتم - 3
 0 21ن  , ص 0م   - 4
  0 44-43حسٌن خمري  , : فضاء المتخٌل , مماربات فً الرواٌة ,  - 5
    11ماجستٌر :  جدلٌة الوالع والمتخٌل فً رواٌة شاهد العتمة , لبشٌر مفتً , رسالة - 6
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جدٌدة نتاج داللة إ ً بشكل متفاعل ومتداخل وٌسهم فًلى جانب الوالعذ ٌتعاٌش التخٌٌلً إإ     

)) مزٌج من إنجازه فهو النص األدبً وهو ما على  خرجل عالم آلى صٌاؼة الوالع من أتهدؾ إ

نواع التخٌٌل , ولذلن فهو ٌولد تفاعال  بٌن المعطى والمتخٌل((الوالع وأ
1
هو التمازج والتفاعل ف,  

 عما هً علٌه  بعادا  مختلفةمنح الولابع واألحداث والشخصٌات أالتخٌٌل ٌن ، ألدبٌا  ٌنتج نصا  أما 

ى متخٌل ٌثري شؽؾ لام من الوالع لٌحولها إفاألدٌب بطبٌعته عند كتابة نصوصه ٌستمً مادته الخ

من الطبٌعة فً نفله ع والعنصر المتخٌل تكمن كذلن ن طبٌعة العاللة مابٌن الوالخر ، وأوتأثٌر اآل

إذ خرى ها داللة آى النص تصبح لنتملت تلن العناصر الوالعٌة  إلأ الخاصة للفعل التخٌٌلً , وكلما

ت كل النصوص التً ٌتخللها عدد كبٌر من العناصر المتخٌلة هً منتماة من الوالع والمرجعٌا أن

نتاج هذه العناصر داخل النص ن إعادة إلى داخل النص بل أتمل من الوالع إفهً )) تنواألنظمة 

دٌد جزءا  من الوالع الذي التخٌٌلً هً التً تبرز األهداؾ والموالؾ والتجارب التً لٌست بالتح

نتاجه وبالتالً تظهر هذه العناصر فً النص كنتاجات لفعل تخٌٌلً ((ٌعاد أ
2
 . 

 ا  فٌها جانب اتخدموستاج نصوص روابٌة أنإفً الروابٌٌن ت الكتاب وحاوالومن هنا  تظهر م      

الوالع ٌستسمً منه )) كون هذا نعكاسا  له و إلع أٌبدو كأنه طبك األصل للواالذي من المتخٌل 

و محتملة الحدوث فً تكون ولعت فً الماضً أو فً الحاضر أ لد مٌمٌة التًحداثه الحالروابً أ

موجود فً الذهن والذاكرة ((  المستمبل وٌستحضرها فً متنه الروابً لٌعبر بها عن ماهو
3
 . 

بتكر شخصٌات لكن ال ٌتفوق على الوالع كون الكاتب إن الخٌنجد )) إولكننا فً الؽالب     

كثر والعٌة من الوالع نفسه((بها من الوالع ولد ٌكون الخٌال أ مستعٌن
4
ن ))المتخٌل وتارة نجد أ, 

(( المراءة بتفاصٌله ))المتخٌل ٌنافس الوالع وال ٌشبهه فهذا التنافس من خالله ٌدهش 
2
 . 

 

لٌضفً علٌه طابع الخٌال لى الكتابة لٌضفً علٌها مكبوتات وٌصنع لنفسه والعا  فاألدٌب ٌلجأ  إ 

بداع الوالع ٌتحول فً اإل)) فهو ٌستمد مادته األولٌة من والع الحٌاة من حوله وهذا  والتشوٌك

                                                           
 2والخٌالً , فولفؽانػ إٌزر , :  ٌلًالتخٌ- 1
 0 7ن , :  0م  - 2
3
 0 11لبشٌر مفتً , رسالة ماجستٌر ,, :  جدلٌة الوالع والمتخٌل فً رواٌة شاهد العتمة , - 
 0 21ن , :  0م  - 4
 150اثل إلى المختلؾ , آمنة بلعلً : المتخٌل فً الرواٌة الجزابرٌة من المتم- 5
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الوالع كما فً  لى تصوٌرالٌمصد إن األدٌب الع متمٌز من الوالع األصلً ذلن ألى واألدبً إ

لى خلك الوالع الفنً من خالل الوالع الطبٌعً (( الحمٌمة تصوٌرا  آلٌا  ولكنه ٌمصد إ
1
  . 

العنصر الوالعً  أن عالك بٌن الوالعً والتخٌٌلً ذلنالنص األدبً نتاج تفاعل وت ٌظهر لنا أن    

النص األدبً وٌمدم بصفة عامة الحمول المرجعٌة  شارةعالم معطى ٌوجد رهن أشارة وٌة أعملهو

فهو  00000جتماعٌة والتارٌخٌة الثمافٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة واإلالمتعددة واألنساق المعرفٌة و

الحمل المرجعً للنص وذو طبٌعة خارجٌة نصٌة  
2
 . 

كان وفك ثنابٌة الزمان والمٌتجسد تداخل الوالع والمتخٌل مع الفضاء والذي ٌتمثل فً بنٌة كما    

 .تتمثل العاللة بمحاولة خلك نص جدٌد الزمن ففً عنصر  ،معٌنة

فً جدل بٌن  على نظٌره الوالعً وٌكون المارئ كثر حضورا  ٌكون الزمن المتخٌل أحٌث ب     

على اإلشارات  عتمادوكون اإل جتماعً لما ٌحوٌه الوالع ولما ٌحووٌه المتخٌلالتخٌٌل والوالع اإل

تلن العاللة تأخذ  ، وأن فً الؽالب سرديالتارٌخٌة ذات المرجعٌة الوالعٌة والتً تمدم فً بنٌة 

وٌنتج داللته الفكرٌة والفنٌة طابع عاللة جدلٌة بٌن المتخٌل والوالعً وفً هذه العاللة ٌبنى النص 

 معا  
3
 . 

لى طرٌك واحد فتمارب الزمن للوصول إ ٌسعٌانوهنا نجد تمازج بٌن الوالع والمتخٌل كونهما   

 من الوالعً ٌسعى لخلك عالم مثالً  .التخٌٌلً  والز

هام ٌن تحدٌد المكان ال ٌؤدي دور اإلفٌتجسد من حٌث )) إ المكان ما التداخل فً عنصرأ     

ر المكان فً شكال تصوٌسلوب ٌعتبر من أبسط أفهذا اإلن والعٌة ماكبالوالع فمط عندما ٌصور أ

مكنة ضا  أنفسه ٌخلك أٌ تجاهاإلتجاه الوالعً وهذا رواٌة وهو مرتبط بإتجاه روابً متمٌز هو اإلال

متخٌلة تؤدي الدور نفسه وتمارس على المارىء تأثٌرا  متشابها  رؼم عدم والعٌتها الفعلٌة (( 
4
 0 

 فتتحكم رؤٌة الراوي التً تتسلمها سمابها ومالمحها مكنة من الوالع وتحٌل إلٌه أتكون األذ إ     

 وٌوهمه بحمٌمتها ووالعٌتها   رئمكنة متخٌلة من نسٌج خٌاله وٌعرضها للماخلك أببعملٌة التخٌٌل و

 صورة الوالع . فٌكون المتخٌل

                                                           
  42بً , نظرٌة الخلك اللؽوي , شاٌؾ عكاشة , : الجمالً والبنٌوي فً الوطن العرنظرٌة األدب فً النمدٌن  -1

 0 38_ 32, : 1884ر , الجزاب
 0 2 ٌلً والخٌالً , فولفؽانػ إٌزر  : ٌنظر ,التخٌ  - 2
 0 124, :  1878دار البٌضاء , المؽرب ,  , ٌد ٌمطٌن ٌنظر , انفتاح النص الروابً ) النص والسٌاق ( , سع - 3
 0 66-65م ,  بٌروت , لبنان ,  : 2000النمد األدبً ( , حمٌد لحمدانً , , الطبعة الثالثة ,بنٌة النص السردي ) من منظور  - 4
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األعمال الفنٌة ن بمة بٌن الوالعً والمتخٌل نالحظ أعن تلن العاللة الما عرضهمن خالل ماتم    

    بوصفه والعا  ٌٌلٌة توهم المارىء بوالعٌتها وهً تتعامل مع الخٌال عمال تخوالروابٌة ما هً إال أ

 كٌؾ ٌعً االدب هذا الوالع وكٌؾ ٌتمثله ؟ولكن 

فوري هو ن الوالع الذي ٌراه كل الناس وٌدركونه بشكل ) إ)جابت مرة كاتبة روابٌة فرنسٌة أ  

هو ما ٌراه للروابً هو المجهول والالمربً ،... الوالع بالنسبة مجرد مظهر ٌوهم بالوالع 

((تعبٌرٌة المألوفة والمستهلكة شكال الفرده، الوالع لدٌه هو ما تعجز األبم
1
 . 

فً لى التأمل على هامش السٌرة ( هً دعوة جادة إدٌب طه حسٌن فً )ولما كانت محاولة األ     

الكرٌم والع التجربة الفعلٌة التً عاشها الرسول  علىأكبر نفتاحا  فهً تتطلب إالمعارؾ المدركة 

مام رة التً تتكشؾ فٌها هذه التجربة أستمباله على وفك الصوإل ستعدادا  كما تتطلب إدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،

 ذواتنا المعاصرة . 

ن طه حسٌن فً كتابته لسٌرة الرسول األعظم لم ٌنطلك من تصورات الفلسفة السٌما أ      

تلن التصورات التً تنادي بالتطابك  ،دٌة فً تعامله مع والع الحٌاة التً عاشها رسول هللاالتملٌ

ه بمطابمة و الحمٌمة التارٌخٌة لدٌعرفة أذ ال تتحصل المو العملً ،إحواس والوالع المادي أبٌن ال

و الوالع ، أر للذات فً تعاملها مع نما تتحمك المعرفة من خالل التعبٌر الحالفكر للوالع الحسً ، إ

فً بماء وخلود سٌرة الرسول وإعادة رؼبته ) الحمٌمة هً الحرٌة (، ولد تكون  هٌدجركما ٌسمٌها 

وهامه جل إنتاج أمن أ دفعت طه حسٌن إلى توظٌؾ العمل  ارئ المعاصر هً ماتمثلها للم

دراكنا للحٌاة بإوهام لصٌمة فً صناعة الوهم ، فالتخٌالت واأل ذ تعد اللؽة أداة أساسٌةالسردٌة ، إ

البماء على حد تعبٌر نٌتشه  وتضمن
2
 . 

 

  :والتارٌخً  لسرديالعالقة بٌن اـ ثانٌا      

تبط ٌخبرنا عن العالم فهو )متوالٌة من األحداث واألفعال الكالمٌة تر لفظٌا   ٌمثل السرد خطابا     

عبر التداخل بحسب رؼبة الكاتب وما ٌشترط منطك الكالم ونظام الخطاب وتتركب مكوناتها 

وزمن االحداث واألفعال (( 
3
ٌموم بكتابة نصوصه فهو ٌختار الولابع التً ٌرٌد  فالكاتب حٌن  ،

                                                           
   ,        1877، الدار البٌضاء ،، 1الرواٌة والوالع ، تألٌؾ ؼولدمان وآخرون ، تر: رشٌد بن حدو، مطبعة دار لرطبة ، ط - 1

012       
 . 44دجر، ابن رشد، فوكو، صالحمٌمة والوالع عند الفالسفة " افالطون ،ارسطو،دٌكارت ، كانط، هٌٌنظر:  - 2
 72صم , : المرأة والسرد , دمحم معت - 3
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 ناجحا  بالتالً ٌعطً لمصته طابعا  فنٌا  سردها فهو ٌستند على الضرورة الفنٌة و
1
ما مفهوم أ,  

جتماع اإلنسانً الذي نه خبر عن اإل( بموله : )) حمٌمة التارٌخ أ بن  خلدونا) التارٌخ فمد حدده

التوحش والتأنس والعصبٌات  ة ذلن العمران من األحوال مثلهو عمران العالم وماٌعرض لطبٌع

للبشر بعضهم على بعض وما ٌنشأ عن ذلن من الملن والدول ومراتبها وما  واصناؾ التؽلبات

) ٌتخلله البشر بأعمالهم ومساعٌهم من الكسب والعلوم والصنابع (
2

.                                                                                                               

    حداثسانٌة أي ما ٌجري من أمجموع ولابع التجربة األن))التارٌخ هو  نأ وٌرى مٌشال فوكو

و حاضرا  (( ا فً الحٌاة سواء كان ماضٌا  
3
 . 

لتارٌخ مهمة ٌنجزها لذا فالمزج بٌن السرد وا تارٌخٌةوولابع  حداثا  وعلٌه لد ٌحمل السرد أ     

نطلك منها فً بناء نصوصه األحداث التً سٌ اإلطار التارٌخً أيى مام المارالكاتب لٌضع أ

 الفنٌة .

 تارٌخٌا   اللة بٌن التارٌخً والعمل الفنً تفرض على الكاتب الذي ٌكتب نصا  لعاطبٌعة ن أذ إ   

ومن ،فهو الٌؤرخ بل ٌتخذ من التارٌخ موضوعا  للسرد ،حداث التارٌخ فً لالب لصصً أتمدٌم 

 .حداثه ة ٌستمد منه موضوعاته وشخصٌاته وأاألساسٌ التارٌخ هو مادة الكاتبا ٌكون هن

مرجعٌة حمٌمٌة  أوله،بناء العمل لى مرجعٌتٌن فًعتمد عوكما معلوم فالعمل الفنً التارٌخً ٌ      

ثبات األدبٌة ة سردٌة , فالتخٌٌل عنصر مهم فً إمتعلمة بالحدث التارٌخً , وثانٌها مرجعٌة تخٌٌلٌ

  . 4 التخٌٌل ((لجمالٌة للؽة هً ن )) الوظٌفة اإكن المول :خص خصابص اللؽة حٌث ٌموهً أ

عتماد تعالج باإل هً حمٌمة فنٌة وتخٌٌلٌة الٌمكن أنن الحمٌمة فً عملٌة المتخٌل التأرٌخً أي أ      

تخٌل للتارٌخ وهو جسر ممتد بٌن التارٌخٌة فالرواٌة ، موضوعٌة  ٌات منطمٌة أو مبادئآل على

التارٌخٌة تختلؾ عن ؼٌرها من األعمال  ن النصوص الفنٌةماٌجعلنا نعتمد أوهذا التخٌٌلٌن 

لى ضافٍة إأفً ذلن السٌرة الذاتٌة والؽٌرٌة رتباطها بمصدالٌة العمل كما تناسمها المصصٌة بإ

 .التزام األدٌب بمصدالٌة المادة التارٌخٌة التزاما  دلٌما  ٌفمد العمل بمصدالٌته الفنٌة

                                                           
 27, :  1882سورٌا , الطبعة األولى , ٌنظر , تمنٌات السرد فً النظرٌة والتطبٌك , آمنة بلعلً , دار الجوار ,   - 1
 28, :  2010ماهرة , الطبعة األولى , الجوزي للطبع والنشر , ابن خلدون , الممدمة دار ابن  - 2
تشكٌل التارٌخ فً النص الروابً , دمحم بن دمحم الخبو , ابحاث ملتمى الباحة األدبً الخامس , الرواٌة العربٌة الذاكرة والتارٌخ ,  3

  0 234, :  2013بٌروت , الطبعة االولى , مؤسسة األنتشار العربً , 

  0  25المتخٌل فً الرواٌة الجزابرٌة من المتماثل الى المختلؾ, أمنة بلعلً , :  -2
 



 

22 
 

 الوعي الفني ومرجعيات التخييل 
 

أن بناء العنصر الفنً له دور كبٌر فً عملٌة نمل الحمابك التارٌخٌة سواء أكانت ونجد أٌضا       

خٌاله ثم ٌدمجها بعد ذلن نسج بصنع ولابع من  المؤلؾ ففً بعض االحٌان ٌموم،او تخٌٌلٌة  حمٌمٌة

ٌخ  , والجانب هنان عاللة متالبمة مابٌن العنصر الفنً والتارن أبمعنى   ،مع حادثة تارٌخٌة

ال والتخٌٌل فً الفن ٌشكل جزءا  ن الخٌوصا  وأٌضا  فً المضٌة الفنٌة  وخصً جانب مهم أالبناب

ذا كان الوالع هو المصدر الربٌس للعمل الفنً فالخٌال فإ ،ساسٌا  فً العملٌة الفنٌة برمتهاأ

نة مكساسٌة فً تخٌٌل األحداث والشخصٌات واألاألنمل البنٌة والتخٌٌل ٌشكل المالب الربٌسً ل

 ؼٌرها , داخل المصة المعروضة .و

 عتمد الخبروكذلن من حٌث الماهٌة فكل منهما ٌ ٌضا  ة بٌن التارٌخ والفن تتمثل وتتم أوالعالل      

ساس والتارٌخ مرجع له فعاللة الفنً والتارٌخً تشكل دب التخٌٌلً هو أخطاب السردي فاألال

عاللة مابٌن السٌرة والتارٌخ كما جاء فً فمثال  نجد هنان ،دٌب فً عمله الفنً االدبً اء لألالبن

كتاب )السٌرة والمتخٌل لخلٌل الشٌخ ( )) الدوافع تتجلى فً البنٌة العمٌمة للسٌرة وفً طبٌعة 

عن سٌرتهم فً  للعالم لمد عبر كثٌر من المؤلفٌنتشكلها مثلما تتجلى فً طبٌعة رؤٌتها 

رونة هذا اللون م جابر عصفورذا كان هذا العكس ماٌسمٌه وإ،ماعرؾ برواٌة السٌرة الذاتٌة رطاإ

الذات المموهة فً السٌرة الذاتٌة لى ٌشٌر إ لواعد تجنٌس صارمة فهو من الكتابة وعدم وجود

ع فً الولت نفسه وفً فصل عن ذلن الوالال تنبلؽة  عموما  ألن الذات تلجأ وهً تكتب سٌرتها

طار نفسه تتبلور رواٌة التكون الذاتً وهً وثٌمة الصلة برواٌة السٌرة الذاتٌة (( اإل
1
  . 

ة ٌدلٌل لدرة الكاتب الروابً وتمنٌاته الكتاب الماهً إ المزج بٌن التارٌخ والسردوعملٌة     

وثمافٌة نساق سٌاسٌة بعاد وأتحوٌل التارٌخً وما ٌحتوٌه من أألٌفٌة والذي ٌستطٌع من خاللها الت

ي التارٌخ فً العمل الفنً هو خطاب ٌهتم بصورة ن الخطابات التارٌخٌة أ،حٌث أى جمالٌة فنٌة إل

 للمتلمً وفك طرٌمة فنٌة معٌنة   واضحة باألحداث التارٌخٌة والتً ٌنبؽً نملها

منها نطلمت هرٌة فً التارٌخ والتً إ))الحمٌمة الجو ن ال ٌمسأعلٌه  ٌموم بذلنوالكاتب الذي      

الرواٌة بوصفها نمطة البدء التً تفرغ من خاللها العالم الجمالً المتخٌل فً الرواٌة بوصفها فنا  

إبداعٌا  ((
2
حتم على الروابً التفنن ٌ ، السرد والتارٌحك عاللة ن بناء اي نص على وفكما أ,  

على  التارٌخ وٌعتمداصر السرد وعناصر وخبراته فً صٌاؼة العاللات المابمة بٌن عن بتمنٌاته

                                                           
1
 11,عمان,االردن ,: 2005لطبعة االولى,السٌرة والمتخٌل, لراءات فً نماذج عربٌة معاصرة, خلٌل الشٌخ,ا - 
 
 0 125م , :  1888, الرباط ,  اتجاهات الرواٌة فً المؽرب العربً , بوشوشة بن جمعة , الطبعة االولى - 2
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عنصر التوثٌك وما ٌتضمنه من مؤشرات تارٌخٌة تحد من كثرة األحداث والولابع وفً اآلن ذاته 

تحدد المجرى العام لموضوع النص وعملٌة توظٌفه 
1
هتم بربط السرد مع فالكاتب حٌن ٌ,  

  .ن ٌضمن عنصر التوثٌك التارٌخ علٌه أ

ماسة  التارٌخ دوما  بحاجة ن ))فنجد أ  عاللة مترابطة  السرد مع التارٌخعاللة ن وٌظهر أ   

و المموالت وفك د عبارة عن حكً جملة من األخبار أذا كان السرجل إعادة فهمه وإللسرد من أ

ذا دلمنا النظر فً التارٌخ نجده هو اآلخر فً شكل من ٌات معٌنة ومخصصة ففً اآلن ذاته إآل

لهذا نجد الكاتب اثناء سرده للتارٌخ ؼالبا  ما ٌمع فً خبار ولعت فً الماضً ، وكاله نمل أأش

الثؽرات (( بعض الثؽرات المسكوت عنها فٌسعى للسرد لسد هذه
2
. 

ع ٌجهز على الثنابٌة اطكثر من عاللة )) وهذا التموٌفترلان فً أ  السرد والتارٌخوعادة ماٌتماطع 

عادة تصوٌر المعنى المشترن لهما فً إد تجدان ختالفهما الكلً فموة التارٌخ ولوة السرالمابلة بإ

الزمان ((
3
ي باإلحالة المتماطعة للتارٌخ والسرد تبادل األدوار بٌنهما )) أ طع علىالتما، إذ ٌعمل  

تصٌر ذات تأثٌر تمارسه من  كثٌر ما ٌتبادالن األدوار والوظابؾ ألن المصدٌة التارٌخٌة وحدها

اؼة المصصٌة النابعة من الشكل السردي فً موضوعها الممصود مصادر الصٌ خالل لصمها

ال من خالل تحري والفعل التحوٌلً والمعاناة إللخٌال فً حٌن التنتج لصدٌة المصص آثارها فً ال

تبنٌها بطرٌمة متناظرة مصادر الصٌاؼة التارٌخٌة عن السرد المصصً وإضفاء الصفة الخٌالٌة 

على السرد التارٌخً ((
4
 . 

من حٌث توظٌؾ المادة ن لد للبوا العاللة بٌن التارٌخ والسرد )) ولد نجد بعض الباحثٌ    

     ووظٌفتها وهً تنخرط فً سٌاق السرد الروابً وتشتبن بإطار فنً نواعها التارٌخٌة وأ

تخٌٌلً ((
5
 0 

فً حٌن تصبح المشابهة المحتملة لألفعال المروٌة هً المشترن الوظٌفً بٌن السرد والتارٌخ    

فٌكون السرد شبه التارٌخً مماثال  للتارٌخ شبه السردي ع سردي ٌربط بٌنهما كون هنان نووٌ

,ٌظهر الثانً حٌنما ٌرسم حضورا  شاحبا  لألحداث بواسطة إضافات سردٌة حٌة وٌظهر األول 

                                                           
  0 65اسٌنً األعرج  , : ٌنظر , تضافر الجانب الفنً والتارٌخً فً رواٌات " و  -1
2
 62ن :  0م  - 
لتخٌل التأرٌخً السرد واألمبراطورٌة والتجربة األستعمارٌة , عبدهللا ابراهٌم , المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر , بٌروت ا  -3

 2, : 1883, عة االولىـ لبنان , الطب
 27و 2 , :  2006الكتاب الجدٌد المتحدة , د الؽانمً ,بٌروت , دار ٌالزمان والسرد , بول رٌكور , ترجمة فالح رحٌم وسع -4
  0 10:   لتخٌل التأرٌخً السرد واألمبراطورٌة والتجربة األستعمارٌة , عبدهللا ابراهٌم ,ا - 5
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حٌنما تكون األحداث المتخٌلة المروٌة ولابع ماضٌة فٌرتسم وجه من وجوه التشابه بٌن السرد 

 والتارٌخ.

 

 

 0التخٌل التارٌخً الرواٌة التارٌخٌة /  -ثالثا 

ة بٌن فالعاللنطاللا  من الوالع ، التارٌخٌة إ لد ٌلعب المتخٌل دورا  كبٌرا  فً تجسٌد الحوادث     

للكاتب الذي ٌتخٌل حادثة  ٌضا  من حٌث الولابع التارٌخٌة وبهذا ٌمكنٌلً تتمثل أالوالعً والتخٌ

 . ٌربطها بتارٌخ معٌنمعٌنة و

فعادة ماٌلجأ المؤرخ ،فً هدفهما العام فً الولت نفسه من الرواٌة والتارٌخ ٌتفمان  ن كال  نجد أو   

ن فً كما نجد أ , وٌمزج سرده المتخٌل بتارٌخ تخٌٌلً ن حادثة معٌنة للتخٌل لٌضع خطة بلٌؽة ع

و تمدٌم فكرة أمن به  ماٌموم عبرن التارٌخ ٌلعب دورا  مهما  وأ ،الرواٌة مٌال  واضحا  نحو الماضً

تؤكد طبٌعة الفن لالعاللة بٌن الرواٌة والتارٌخ هً عاللة متالزمة ووطٌدة  ي أنأ،مولؾ 

ولد  ا ،الروابً الذي ٌعتمد على تصوٌر الوالعً والمعٌشً فهو بطبٌعة الحال تصوٌرا  فنٌا  وتخٌٌلٌ

 0 ) غراهام (النالد  رأى فمد0أكد بعض النماد هذه العاللة من خالل تناولهم تعرٌؾ الرواٌة 

بالوالع المعٌشً  رواٌة وترتبطعتبارا  بالمعنى العام للن كل الرواٌات تأرٌخٌة أ)) إ      

بٌنهما ووجود عاللة متالزمة  همارتباطؼلب النماد والدارسٌن الى إشٌر أٌحٌث ,  1 وتصوٌره ((

براز لتركٌزها على الشخصٌة وإواج وفاء ز (تزاوج)حتى وصؾ _ بلزان _ تلن العاللة بعاللة 

 .لى تمسكها بالتسلسل الزمنًإ فضال  دورها من خالل صنع التارٌخ 

ارٌخ ٌستمون منه ن للتوالرواٌة وثٌمة من وثابك التارٌخ ورجع الروابٌ المنطلك أصبحتومن هذا  

 مادتهم الروابً .

إنها رواٌة تثٌر الحاضر وٌعٌشها ): تعرٌفات منها  الرواٌة التارٌخٌةعرؾ الباحثون  ولد   

المعاصرون بوصفها تارٌخهم السابك للذات (( 
2
 . 

      

 

                                                           
1
 101, : 2002ت اتحاد كتاب العرب, دمشك,العربٌة,دمحم رٌاض ولار , دراسة منشوراتوظٌؾ التراث فً الرواٌة  - 
,  2004  1طلمؽرب , الرواٌة وتأوٌل التارٌخ ) نظرٌة الرواٌة والرواٌة العربٌة ( , فٌصل دراج , المركز الثمافً العربً , ا - 2

 :263 0 
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)) تتناول المصة التارٌخٌة الماضً بصورة خٌالٌة ٌتمتع  وٌكون موضوعها التارٌخ نفسه إذ 

ن ال ٌستمر هنان التارٌخ لكن على شرط أ الروابً بمدرات واسعة ٌستطٌع معها تجاوز حدود

ذا كان الخٌال ٌمثل جزءا  من البناء الذي ٌستمر فٌه التارٌخ ((لة إال إلفترة طوٌ
1
 . 

تجاوز حدود التارٌخ ت انتاجهفً إ الى الماضً لكنهعودة إ هابإنوصؾ الرواٌة التارٌخٌة لذا تو   

 عن طرٌك التخٌٌل واللؽة . بعاثهوتمارس إن

حداثا  ٌمكن دم توارٌخ وأشخاصا  وأ)) تارٌخٌة عندما تم نهان تصنؾ الرواٌة على أوكما ٌمكن أ

التعرض الٌهم ((
2
))تتناول عادات بعض الناس مكتوبة بلؽة حدٌثة (( و عندما أ ,  

3
 . 

عادة بناء حمبة لى أاٌة التارٌخٌة هً عمل سردي ٌرمً إلرو( ))ؼن اسعٌد ٌقطٌن  )وٌرى        

ننا فً شخصٌات متخٌلة وأصٌات تارٌخٌة مع من الماضً بطرٌمة تخٌلٌة حٌث تتداخل شخ

بداعٌة وتخٌٌلٌة ((ة التارٌخٌة لكنها ممدمة بطرٌمة إالرواٌة التارٌخٌة نجد حضورا  للماد
4
 .   

رٌخ )) الرواٌة التارٌخٌة تستمد أحداثها من لى التالرب الفنون األدبٌة إهً أ الرواٌةن حٌث أ     

على التارٌخ وتمتات علٌه وتتشكل منه وتضٌؾ  ٌضا  فهً تنبنً حكابٌا  التارٌخ بل شخصٌاتها أ

(( علٌه وتختزل منه وتتصرؾ فٌه ولكنها لٌست تارٌخا  
5
 . 

تتجسد طبٌعة العاللة بٌنهما من فاعل بٌن التارٌخ والرواٌة حٌث ن هنان حوارٌة وتي أأ     

ن تماسان وٌتداخالخرى , ولد ٌمن جهة والتماٌز بٌنهما من جهة أ خالل التفاعل بٌنهما

ست متساوٌة تبعا  لموالؾ فهً ثمة عاللة لٌ ، ) ٌتماٌزان ( ولد ٌتكامالن وٌتشكالنوٌتخارجان 

معٌنة 
6
 .  

تمد على مرجعٌتٌن فً بناء العمل وتحتوي الرواٌة التارٌخٌة مرجعٌات معٌنة فهً ))تع    

 وثانٌهما : مرجعٌة تخٌٌلٌةلة بالحدث التارٌخً ) الحكاٌة (،والهما : مرجعٌة حمٌمٌة متصأ

     روابٌة ( ممترنة بالحدث الروابً فإن المرجعٌة االولى مرجعٌة نفعٌة والمرجعٌة الثانٌة مرجعٌة )

جمالٌة ((
2
 . 

                                                           
1
, األردن , الطبعة االولى , خٌة العربٌة الرواٌة والتارٌخ , نضال الشمالً , بحث فً مستوٌات الخطاب فً الرواٌة التارٌ  - 

2006  :112 0 
 0 113م .ن :  - 2
 0 114م , ن , ص - 3
 158, :  2012جزابر , الطبعة االولى , , ال, سعٌد ٌمطٌن لضاٌا الرواٌة العربٌة الجدٌدة , الوجود والحدود  - 4
 0 102رواٌة والتارٌخ , نضال الشمالً  , : ال - 5
 0 12ابواب الحدٌد لواسٌنً األعرج , :  ٌنظر , جدلٌة الفنً والتارٌخً فً رواٌة " كتاب األمٌر " , مسالن 6
  0 124الرواٌة والتارٌخ , نضال الشمالً ,  - 2
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لتارٌخً ))فلٌس هنان شن الرواٌة التارٌخٌة تنطلك من الخطاب ا براهٌم أنوٌؤكد عبد هللا إ    

من الخطاب التارٌخً, ولكنها ال تنتسخه بل تجري علٌه  ن الرواٌة التارٌخٌة تنطلكإذا  فً أ

ضروبا  من التحوٌل حتى تخرج منه خطابا  جدٌدا  له مواصفات خاصة ((
1
  . 

التارٌخ الذي هو خطاب )) ولع التفرٌك بٌن  الرواٌة التارٌخٌةوكلما جرى الحدٌث عن       

الولابع والرواٌة التً هً خطاب جمالً لى الكشؾ عن الموانٌن المتحكمة فً تتابع نفعً ٌسعى إ

 تمدم فٌه الوظٌفة اإلنشابٌة على الوظٌفة المرجعٌة ولد نتج عن هذا امران :

ابٌن ٌتصل بالعاللة بٌن الوظٌفتٌن المرجعٌة والتخٌٌلٌة فً الخطمتعلك بالجنس و أولهما      

ن ما الروابً فإنه وأأجال المرجع , ن خٌل ٌضل متحركا  فً مالتارٌخً واألدبً فالمؤرخ وأ

ٌٌل فالتارٌخ ٌمدم نفسه على و حاضرا  ٌضل خطابه مندرجا  فً حمل التخرجع إلى الوالع ماضٌا  أ

وثانٌهما  إبداع وإنشاء لعالم محتمل نهاما الرواٌة فتمدم على أصٌاؼة لفظٌة ألحداث والعة أأنه 

لتارٌخً والروابً فلٌس من اٌختص بنظرٌة األدب ومدارها على عاللة التنالص بٌن الخطابٌن 

ن الرواٌة التارٌخٌة تنطلك من الخطاب التارٌخً ولكنه ال تنتسخه بل تجري علٌه شن فً أ

ضروبا  من التحوٌل حتى تخرج من خطابا  جدٌدا  له مواصفات خاصة ((
2
 . 

 

األنواع  لةلى تخطً مشكالكتابة السردٌة التارٌخٌة إبدفع فتموم  التخٌل التارٌخًعملٌة ما أ     

  رٌخٌة المشكلة بواسطة السرد ولد التخٌل التارٌخً هو المادة التاإن ))  األدبٌة وحدودها حٌث

صبحت تؤدي وظٌفة جمالٌة ورمزٌة فالتخٌل التارٌخً ال ٌحٌل على حمابك الماضً وال ٌمررها أ

المتفاعلة بٌن نما ٌستوحٌها بوصفها ركابز مفسرة ألحداثه وهو من نتاج العاللة وال ٌروج لها إ

السرد المعزز بالخٌال والتارٌخ المدعم بالولابع لكنه تركٌب ثالث مختلؾ عنهما ولد ظهر على 

عتباره فً التأصل والشرود نحو الماضً بإ خلفٌة من أزمات ثمافٌة لها صلة بالهوٌة والرؼبة

فً منطمة ٌتنزل التخٌل التارٌخً وضر كثٌؾ تتضارب فٌه وجهات النظر مكافبا  سردٌا  لحا

التخوم الفاصلة / الواصلة بٌن التارٌخً والخٌالً فٌنشأ فً منطمة حرة ذابت مكوناتها بعضها فً 

نها التخٌٌالت التارٌخٌة على ألى متنوع العناصر , ولطالما نظرإبعض وكونت تشكٌال  جدٌدا  

حبن  عٌدالموضوعٌة والذاتٌة فهً نصوص إبٌن صٌؽتٌن كبٌرتٌن من صٌػ التعبٌر  مشطورة

                                                           
 0 8ستعمارٌة , عبد هللا ابراهٌم , : والتجربة اال السرد واألمبراطورٌةالتخٌل التارٌخً , - 1
 0  8ن, :  0م - 2



 

22 
 

 الوعي الفني ومرجعيات التخييل 
 

ندرجت فً لاتها الحمٌمٌة ثم إعن سٌا إندرجتة فتكونت لشروط الخطاب األدبً وموادها التارٌخٌ

ز ناظم لألحداث المتناثرة فً مركوما الحبكة إال لمادة التارٌخٌة حبكة ل سٌالات مجازٌة فتبتكر

تشكل لصة موحدة وتامة ألحداث متنوعة (( نها دٌنامٌة دمجٌةسردي محدد المعالم أي أ سٌاق
1
 . 

جعل ن السرد ٌمتبس من التارٌخ بمدر ما ٌمتبس من المصص الخٌالٌة حٌث ٌد أفً حٌن نج     

سلوب العمل التارٌخً للسٌر باألسلوب و لصة تارٌخٌة شابكا  فً إمن تارٌخ الحٌاة لصة خٌالٌة أ

 لر وابً للسٌر الذاتٌة والخٌالٌة  .ا

تخٌل التارٌخً ٌجنح فٌه الروابً )) ال حٌث ترى  آمنة بلعلً عن التخٌل التارٌخًحدثت ولد ت  

لى تخٌل أحداث تارٌخٌة ممكنة فً إطار تارٌخً حمٌمً , فالحكً ٌنطلك من كلٌات المادة إ

التارٌخٌة والتخٌل ٌنشؽل بإنتاج ما ٌمأل ذلن اإلطار من تفاصٌل وجزبٌات فالتارٌخ هنا ٌبدأ حٌن 

الرواٌة (( تنتهً
2
  . 

ولعل التخٌل همٌة كبٌرة والٌمكن التخلً عنه أ وذ ))الروابٌة هوفالتارٌخ فً نمط الكتابة      

ل من كتاب عظٌم فً التارٌخ التارٌخً هو الذي ٌضفً على الماضً صبؽة الحٌوٌة التً تجع

شبه التارٌخٌة فً السرد تتداخل مع السمة شبه  بٌة ثم ٌدخل عنصر المطابمة فالسمةدتحفة أ

ن ذات العاللة بالتارٌخ تتمثل فً أ دى وظابؾ السردصح أن أح وإذا، السردٌة فً التارٌخ 

  ارٌخً فإن المصص نفسه لادر على بعض اإلمكانٌات التً لم تتحمك فعلٌا  فً الماضً التتسترجع 

ح شبه الماضً فً بارٌخٌة بهذه الطرٌمة ٌصشبه الت وظٌفته التحرٌرٌة بسبب طبٌعتهتكوٌن 

المصص وسٌلة استكشاؾ اإلمكانٌات المدفونة فً الماضً الفعلً ((
3
 . 

 

فالتارٌخ هو المادة   مجال التارٌخ ومجال التخٌل )) كال  منسٌنً األعرج ( اوولدد حدد )       

ما المتخٌل تلن المادة , أ لتأملٌة بٌنه وبٌنالمنجزة التً مر علٌها زمن ٌضمن حدود المسافات ا

عاللة الخاللة مع حدث ما وتعطٌه تمددات فهو المادة السردٌة المنجزة التً تنشأ من خالل ال

كان المتخٌل ٌنشأ من المادة  ذاوإ , لى النسبٌةمان والمكان وتخرجه من الوثولٌة إكبٌرة فً الز

                                                           
1
 0  6-5التخٌل التارٌخً , السرد واالمبراطورٌة والتجربة األستعمارٌة , عبد هللا ابراهٌم , :  - 
 0 252ه , : 1433باحة األدبً , الخامس , الرواٌة الجزابرٌة بٌن تخٌل التارٌخ وتأوٌله , آمنة بلعلً , ابحاث ملتمى ال - 2
3
 0 278-277و  272و  148 م , ن  :   - 



 

22 
 

 الوعي الفني ومرجعيات التخييل 
 

لى اإلبهام  رب إه فً النص هً ألالتارٌخٌة ووظٌفت التارٌخٌة فهو الٌعطً لٌمة كبٌرة للحمٌمة

ى الحمٌمة الثابتة ((البعٌد منها إل
1
 .  

 

نما نأتً بحوادث الرواٌة إ)) فـ ،ن وظٌفة الرواٌة التارٌخٌة تتمثل فً صور عدٌدةأكما       

عتماد لراءتها فٌصح اإل خٌة على حالها تشوق المطالع إلىتارٌتشوٌما  للمطالعٌن فتبمى الحوادث ال

ي كتاب من كتب التارٌخ عتماد على أحوادث التارٌخ مثل اإلفً هذه الرواٌات من  ماٌجاعلى 

من حٌث الزمان والمكان واألشخاص ((
2
الرواٌة التارٌخٌة من لى إ زٌدانجرجً نظرة وهً  ،

ادث لٌها فً تحمٌك الحون تكون حجة ثمة ٌرجع إال نرٌد بالرواٌة التارٌخٌة أ ))منطلك لوله 

بة العامة حوال الهٌجمالٌا  بما ٌتخلله من أتمثٌال  ن تمثل التارٌخ الحمابك ولكننا نرٌد أوتمحٌص 

صبرالناس على مطالعته ((  ذا  على أسلوب ال ٌستطٌع التارٌخ المجرد إ
3
 . 

دور كبٌر فً عملٌة تشكٌل النصوص وتتمٌز بخصابص معٌنة  ن األعمال الفنٌة لهانالحظ أ    

اخل كبٌر ما بٌن السرد والتارٌخ بواسطة عنصر التخٌٌل والذي ٌشكل تجعلها فً تناسب وتد

 .  للعملٌة الكتابٌة داخل النصوص عنصرا  مهما  وفعاال  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                         

                                            

 

                                                           
 0 18-17تارٌخ , : الرواٌة التارٌخٌة , اوهام الحمٌمة ,  واسٌنً األعرج ,  كتاب الرواٌة وال - 1
 0 12ص, األستعمارٌة , عبدهللا ابراهٌم  لتخٌل التأرٌخً السرد واألمبراطورٌة والتجربةا  2
  158-157, لاسم عبده لاسم  واحمد ابراهٌم الهواري , الماهرة , ص   428, ص  1788, الهالل , ماٌو , جورجً زٌدان  - 3
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 ملبحث الثانيا

 عيةالكثافة املرج 

 

رٌخً مرجعٌة خاصة به ٌعتمد علٌها فً بناء عمله سواء أكانت نوع أدبً وفن تأ ن لكلإ       

ن هذه إال أتخٌٌلٌة ممترنة بالحدث الفنً , ومٌة تكون متصلة بالحدث التارٌخً أمرجعٌة حمٌ

وفك جمالٌة  التصنٌع واألخفاء((  ة فنٌة لبناء مرجعٌة النص ٌل)) آ المرجعٌة لد تتكثؾ وتصبح
1
 .  

عد من ذلن عندما لى أبولد ٌذهب إ,وص التخٌٌلٌة نصالفً تشٌٌد  مساهما   ٌجعلها عنصرا  مما 

 . (كثٌؾجمالٌة الت)المرجعٌة بطرٌمة  تتأسس

نها تبمى بحوزة المتخٌل السردي ال أداخل النصوص إ طاؼٌا   ن المرجعٌة لد تشهد حضورا  أي أ   

ته هو الذي ٌؤسس وٌبنً مرجعٌا ٌل الفنًن التخٌمما ٌعنً أفتصبح حٌنها أداة للتوظٌؾ الفنً 

ون اللؽة التخٌٌلٌة تكون النص لكالممٌز فً أي مرجعٌة خارج  الخاصة التً تتسم وفك التنوع

 محددة  . 

ى تمدٌم جوانب جزبٌة للمرجعٌة ٌعمد النص إل ،ى طالة فنٌةتتحول هذه الكثافة إل لكًو     

وال ألي مرجع محتمل خارج ذلن النص  ( المغاٌرة) النص وفما  لجمالٌة وٌشتؽل المعروضة 

تكمن فً طرٌمة التوظٌؾ  ل المرجعٌات وثٌماتها الوالعٌة لكنهاصٌعنً بالمؽاٌرة الخروج عن أ

 الفنً وأسالٌبه األدبٌة .

تم عملٌة المؽاٌرة فً كٌفٌات العرض والتمدٌم ومن ثم أعمال المتخٌلة فً صٌاؼة صور ذ تإ     

نفهم من هذا أن حضور المرجعٌة  تفتمر لها المرجعٌة األصلٌة وتخالفها سردٌا  جدٌدة مبتكرة 

ال ال ٌتم إ،   جتماعٌة ..الخ و إالنصوص سواء كانت تارٌخٌة أ كان نوعها داخل أٌا  بصورة مكثفة 

 تخاذها وهً فً الؽالبإو الخطوات التً على الكاتب أو األدٌب سات أعبر مجموعة من الممار

  دبً.العمل األا توافر البعد التخٌٌلً  فً صلب عال ؼاٌتهو أفخطوات أ

 

 

 

                                                           
1
 108عبدالرحمن التمارة,الطبعة االولى ,دار ورد االردنٌة,االشراؾ الفنً,دمحم الشرلاوي,:0مرجعٌات بناء النص الروابً, د - 
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 : األفعال التخٌٌلٌة أوال : 

( ، إذ ٌعمل  موجها   ) فعال  ٌزرآكما ٌسمٌه  وأ واعٌا   لصدٌا   عادة ما ٌكون الفعل التخٌٌلً فعال      

وتحدد مهمته ومساراتها داخل النص ن عناصر الوالع وتؽٌٌر دالالتها نتهاالفعل التخٌٌلً على إ

طار إلٌه مهمة تجمٌع الصور المتخٌلة فً ٌنظمه الوالع الخارجً ولد توكل إ فً تجاوز حدود ما

تنظٌمً أي تجمٌع شتات الخٌال وضبطه فً نسك واحد 
1
  . 

) كل نص من منطلك أن ) نتقاءفعل اإل ٌٌلً فهوخهم الوظابؾ التً ٌؤدٌها الفعل التما أأ      

جتماعٌة والتارٌخٌة والثمافٌة التً توجد نتماء من األنساق األدبٌة واإلأدبً ٌتضمن حتما  عملٌة إ

 . 2جاالت مرجعٌة خارج النص (( كم

و من ولابع أخرى خارج ر المنتماة من الوالع االجتماعً أفالنص ٌتخلله عدد كبٌر من العناص  

ن إعادة انتاجها وظهورها ال ٌجعلها تخٌٌلٌة بل إالمتعارفة نصٌة ، ولكن حضورها بطبٌعتها 

  ٌٌل هو ما ٌصهرها بالمتخٌل   .بوصفها نتاجا لفعل التخ

الذي ٌجعلها و من وحداتها التنظٌمٌة فً العالم المعطى خراج المرجعٌات من حمولها أإ نإذ إ   

عمل هذا ، إذ  حدودها المألوفةل متجاوزا   نتمابٌا  إ بحد ذاتها وتمٌٌزها عن ؼٌرها ٌعد فعال   والعا  

لى )موضوعات للمالحظة (، ولابلٌة على تحوٌلها إ مما عمل ملحوظا  عمال  منحها  لىنتماء إاأل

أما ات مكتملة،و سٌالداخل منظومة أ المالحظة هذه ال تتمثل فً والعنا المعطى كونها متواجدة

دبً مج فً النص األالعناصر التً تدن نتماء، وعلٌه فإال عبر فعل اإلفصلها وتحدٌدها فال ٌتم إ

نسالها وتجاوز حدودها ذ ٌصبح باإلمكان فصل أتخٌٌلً إها هو فعل نتماؤٌست تخٌٌلٌة إنما إل

ظهورها وحتى تسكٌنها داخل النص  و تحٌٌنعن التالعب بموالعها أ وبعثرة نظامها فضال  
3
. 

تتعرض  ، إذ انفسه فتكمن فً فعل األنساق ءنتمان تظهر نتٌجة اإلما المفارلة التً ٌمكن أأ      

التؽٌٌب المصدي مثلما فعل طه حسٌن فً تؽٌٌبه بعض  لصاء أوالمرجعٌة إلى اإلبعض الحمول 

 لى حضورهاٌجة التحكم بطبٌعة البناء النصً إال أن النص ٌبمى بحاجة مستمرة إالحوادث نت

 .منها   و لبٌان او كشؾ مولؾ الكاتبلتفسٌر ما هو حاضر فً النص أ

                                                           
1
 0 8-7آٌزر ، دبٌة من منظور األنطروٌولوجٌة األٌنظر: التخٌٌلً والخٌالً ،  - 
2
 0  33:  ن    0م   - 
3
 0  11- 10 ن : 0ٌنظر م  - 
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لذلن تعمل هم فً بناء النصوص ، وعامل أساس ون الكثافة المرجعٌة أداة مساهمةلذا تبمى   

الكثافة المرجعٌة الوالعٌة هنا على تكثٌؾ عالم السٌرة المرؼوب فً تسرٌده فنٌا  من خالل فعل 

ال  فٌه مما ٌسهم فً تولٌد مرجعٌة خاصة للنص هنا ٌكون متشك التماسنفً التخٌٌل والرؼبة 

ضمن نسك جمالً داللً خاص به 
1
  . 

طار النصوص وهً التً تكون بمثابة اال وعلٌه فالكثافة المرجعٌة مهمة جدا  فً عملٌة بناء  

 ا  منهاٌأ ذي بنٌت علٌه أدبٌة تلن النصوصسلوب الالعامة واألالعام ومن خاللها تتبٌن المنهجٌة 

 .   على مرجع معٌن ٌختلؾ

 

 

 

 الكثافة المرجعٌة ل ) على هامش السٌرة (ثانٌا :

 0السٌرة النبوٌة 

متاز منهجها بالسند أسلوب ومسار خاص حٌث أسست على مصادر معٌنة وأللسٌرة النبوٌة       

توثٌمٌة وكذلن  وهً تأرٌخٌة وتم نملها عن طرٌك الثماة ،والتوثٌك والحمٌمة والمصدالٌة الكبٌرة

)) ترسم السٌرة لنفسها  إذ عدٌدة تفاصٌلٌة له منحى ثابت فً تدوٌن ن منهج السٌرة النبونجد أ

 خطا  سردٌا  تصاعدٌا  ٌضمن لألحداث تعالماتها وتوالٌها وٌبدو أن الترتٌب الزمنً عامل فً السرد

ت التً عرفتها جمالٌة تتضمن جل التحوالمام صورة إئ أالسٌري فهو الكفٌل بوضع المار

الشخصٌة خالل حٌاتها مع التركٌز على األحداث والولابع المهمة والضرورٌة التً تكشؾ عن 

صٌات الشخصٌة المترجم لها ((خصو
2
  . 

ٌرسم صورة للسٌرة النبوٌة من  ذإ ةعنصر الٌمٌنٌة والوالعٌأهم دعابم السٌرة النبوٌة ومن       

من جهة ترتبط بحٌاة المترجم له وتؤطرها فً أهم فترات التحول الذي  خالل مسارات ولابعٌة

لتركٌز أكثر على كان اورة الخ ....والمبعث والدعوة والهجالمولد والنشأة عرفته الشخصٌة ,

نزٌاحات التخٌٌلٌة التً كان مسارات الولابعٌة تخللتها بعض اإلال أن هذه الالمبعث والدعوة إ

                                                           
1
 2006ٌنظر,  نظرٌة لراءة األدب وتأوٌله ,من الممصدٌة الى المحصلة, حمٌد لحمدانً ,   - 
2
 0 102:  2013سعٌد جبار , الماهرة , الطبعة االولى ,  0الداللٌة نحو مماربات تداولٌة , د نساقالتخٌٌل وبناء األ - 
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ٌة النبوة بمجموعة من المعجزات التً هً من خصابص األنبٌاء ومن الؽرض منها تدعٌم ٌمٌن

 (ٌلً ) المتؽٌرات انً بالتخٌوالث, خالل العاللة بٌن الجانب األول المتعلك بالولابعً) الثوابت (
1
. 

وحصنت تلن  خبار ٌمٌنٌة تمٌزت بالصدق والتوثٌكر الواردة فً السٌرة النبوٌة هً أاألخباف      

لصك بها )) هً أخبار ٌمٌن وتدمج ضمن الٌمٌن ما أسماه أبن وهب تصدٌك األخبار بالسند الذي أ

ألنهما معا  ٌحٌالن على والعٌتها وٌساهمان فً رسم المالمح التارٌخٌة لمسار حٌاة الرسول )ص( 

ا الٌمٌنٌة خصوصا  فً مرحلتً البعث والهجرة وما بعدها وسنالحظ هذه األخبار التً تطبعه

خر ومن والعة الى أخرى (( ي ونسمٌته وهو ٌنتمل من حدث الى آتمٌزت بدلة خطابها السرد
2
.   

))ٌتنوع جهاز السند فً أخبار سٌرة ابن هشام وٌأخذ شكال  متطورا  ذٌز سند السٌرة بالتنوع إوٌتم

, ٌمال , فٌما زعموا , حدثنا , بلؽنً , ذكر لً , ٌروى لصٌػ المختلفة ٌلمس ذلن من خالل ا

ن ٌروي الحدٌث , هل الرواٌة , من أثك به بعض أهل العلم , ملم , أٌتحدث الناس , بعض أهل الع

هله من اصحابنا (( حدثنً رجل , عن أصحابه عن بعض أ
3
ن هذه األمر جعل السٌرة إال أ  , 

 بل النماد من خالل هذه األلوال .عرضة للنمد من ل

ام بنابً مختلؾ ٌكون فٌها النبوٌة مروٌات تارٌخٌة حمٌمٌة وذات نظوتتضمن كذلن السٌرة   

ما متخٌلها السردي فهو مبنً على التركٌز فً وواجبا  فٌها , أ نمد شرطٌن مهمٌنوال التوثٌك

 .النبوءات والعجاببً 

بن هشام أخبارا  نبوبٌة حلمٌة وتبشٌرٌة تندرج ضمن األخبار التً )) تضمنت سٌرة أحٌث      

لل تتخعجاببٌا  أحدث تحوال  نوعٌا  فً الفضاء السردي لتلن األخبار  ت المألوؾ لتشكل مكونا  كسر

بن هشام وتوجه منظوماتها الخبرٌة وتعمل على تنمٌة األخبار وتطورها بما هذه النبوءات سٌرة أ

بما ٌؤمن لألخبار  وأفما  معرفٌا  واسعٌا   تمنحها من دفك خٌالً ٌزٌد من فاعلٌتها وٌمنحها لدرة

لى عندبٍذ إ، حٌث ٌعمد الخبر و كذبهاتوى الٌمكن الحدٌث فٌه عن صدلها ألى مسنتمال إإلفرصة ا

وموجهاتها فٌه دور تحصٌن نفسه بالسردي المتخٌل بما ٌمتلن من خصابص بنابٌة ٌكون للثمافة 

جه نسمً ٌعمل ى مومماٌسهم فً تكوٌن شبكة تستحٌل إل لى بنى هذه األخبارمركزي للتسلل إ

شؽلت  ولد، على تثبٌت الشخصٌة المركزٌة للسٌرة وتأكٌد فاعلٌتها فً مجرى النص السٌري
                                                           

 0  171سعٌد جبار , : 0نساق الداللٌة نحو مماربات تداولٌة , دٌنظر,  التخٌٌل وبناء األ - 1
 
2
 182:  سعٌد جبار0التخٌٌل وبناء األنساق الداللٌة نحو مماربات تداولٌة , د - 
 0 46م, : 2010سردٌة النص السٌري )سٌرة ابن هشام انموذجا ( رسالة ماجستٌر ,الطالب ؼانم حمٌد عبودي الزبٌدي,سنة - 3
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ما أ، دالالت فً السٌرة النبوٌة شكلت أحداثا  لهاوبن هشام حة نصٌة من كتاب أاألخبارالنبوبٌة مسا

ر توظٌؾ المكونات بلٌات خبرٌة عمارس المتن السٌري آ فمداخبار العجاببٌات فً السٌرة النبوٌة 

فً المرور من حواجز  ألخبار وأن شكلت جزءا  صؽٌرا  لكنها نجحتالعجاببٌة فً بعض ا

ا  مستمطبا  ومثٌرا  ضفى على أخبار السٌرة تنوعا  سردٌالتهذٌب التً مارسها ابن هشام علٌها مما أ

 .1دهاش والخارلٌة (( ممت به اإلح

سالمٌة لد تعاملت مع العجٌب ن الثمافة اإلالسٌرة النبوٌة نجد أ لى ماتضمنتهوبالرجوع إ    

ولما كانت السٌرة النبوٌة تعتمد التوثٌك المعتمد على الرواٌة المسندة ,  بوصفه ٌمبل لوانٌن الوالع

سلوبها من خصابص والعٌة وفعلٌة وتوثٌمٌة تارٌخٌة ما مٌز منهجها وأمالمتصلة عن طرٌك الثماة 

ذات طبٌعة خاصة )) شكلت السٌرة النبوٌة على مدى تأرٌخها لٌها لٌة التً تسربت إالتخٌٌد نجمد ف

المتكرر نصا  مفتوحا  لابال  للتوالد على مستوٌات عدة دون أن ٌفمد ثوابته المدسٌة التً الطوٌل و

السٌرة وأسهمت وعبر هذه التوالدات المضاعفة تسربت التخٌٌلٌة تدرٌجٌا  لنص  إنتاجٌتهكم فً حتت

ً ذات والتخٌٌلٌة التً تسربت للسٌرة ه ،المختلفةتلمٌها والتفاعل معها عبرالعصور جدٌدا  فًشٌباُ 

على حد تعبٌر عتماد لدى المرسل والمتلمً على حد سواء ولهذا وطبٌعة خاصة ترتبط بجانب اإل

المرسل تضلٌل المتلمً  ن تصنؾ هذه التخٌٌلٌة فً خانة الكذب الذي ٌمصد بهالتداولٌٌن الٌمكن أ

عتماد اإل رتبط بموةؼٌر واردة لدى المرسل وتكوٌن هذه التخٌٌالت أفهً والتموٌه أنٌة التضلٌل ب

 .  2ن تكون لجمٌع البشر ((نها أ( بخصابص الٌمكملسو هلآو هيلع هللا ىلصفً تفرد شخصٌة النبً )

طارها ومفهومها العام هً نوع سردي ٌتحدث عن ماولع ن السٌرة فً إٌمكن المول بإ لذا       

فعال  فهو بطبٌعته سرد توثٌمً تارٌخً لكن السارد حٌن ٌستحضر الولابع ٌبحث عن روابط 

بنسك سردي خاص وعندها ٌمع ت هذه الولابع وٌموم فً تنظٌمها خاصة ٌجمع من خاللها شتا

ن ٌلتزم التوثٌك د التً ٌرسمها للسٌرة فبدال  أماصالتعدٌل والتحوٌل فً األحداث والولابع تبعا  للم

ى وظٌفة تخٌٌلٌة حول السرد من وظٌفته التوثٌمٌة إلٌت لى التأوٌل وهنال السارد نفسه إٌتحو

    حكابٌة متناسمة ومنسجمة سهام فً تفاعل الوالع والتخٌٌل ضمن عوالم اإلهو الؽرض منها 

فٌها 
3
 . 

                                                           
1
 0  63سردٌة النص السٌري ) سٌرة أبن هشام أنموذجا  ( : - 
2
 0 2230سعٌد جبار , 0التخٌٌل وبناء االنساق الثمافٌة نحو مماربات تداولٌة , د - 
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 معتمدة السندالفعلً  حداثها التارٌخٌة من الوالع فكرٌة تستمد أفالسٌرة النبوٌة ذات مرجعٌة       

مة لكونها مٌة واألسالهً تشكل خزٌنا  مهما  للثمافة اإلو، والولابعٌة فً مسارها وبنابها العام 

حداث وتحوالت كثٌرة حولت من ن فً الكون وماتحتوٌه من موالؾ وأنساعظم إتتناول شخصٌة أ

 لى منظور آخر .من منظور إسالمٌة خاللها األمة اإل

 

 

 : الهوٌة السردٌةثالثا: 

كبٌرا  لدى الباحثٌن والمفكرٌن ولد ظهرت مفاهٌم مختلفة ل مفهوم الهوٌة السردٌة حٌزا  شؽ      

لهذا المصطلح فً األدبٌات الحدٌثة والمعاصرة وفٌها تصورات كثٌرة منها ماٌكون عبارة عن 

دران هذا النموذج ولد ذهب بعض النماد ومحاولة الحاضر إلحممت فً الماضً ماهٌة مكتملة ت

و الحضارة هً نسان أو الثمافة أمٌمته فهوٌة اإل)) الهوٌة السردٌة تعنً جوهر الشًء وحأن لى إ

جوهرها وحمٌمتها وهوٌة الشًء هً ثوابته التً التتجدد والتتؽٌر تتجلى وتفصح عن ذاتها دون 

 . 1 مٌت الذات على لٌد الحٌاة ((أن تخلً مكانها لنمٌضها طالما ب

وهنان ها عن الزمن الٌمبل التحول وتكون مستمرة بحفظ الهوٌة بالشًء الثابت الذيفمد ربطت    

حد النماد ولد ٌرى أ تعدٌلها بصورة مستمرةؼٌر ثابتة وتتؽٌر وٌتم أن الهوٌة  خر مؽاٌر ٌعدرأي آ

ة لد حضارٌ على هذه الركابز من مضامٌن ما ٌمامأن ٌكون فً ركابز البناء وأما  نه الٌنكرأ

 . تؽٌر الحضاراتتتؽٌر ب

فٌة ؼٌر ثوابت ثما دجخر متؽٌر وتوالهوٌة فً العمل أحدهما ثابت واآلن هنان نوعٌن من أي أ    

 مكتسبة وهنان عناصر ورموز تتؽٌر ة بثباتها عبر األجٌال وهً لابلة للتؽٌٌروتبمى محتفظ

أو بنٌة ثابتة  ٌه فمد ٌكون بصفته عنصرا  فنٌا  لور كلما دعت الحاجة إء ٌتجدد وٌتطفالهوٌة هً بنا

البؤرة التً  ا)) بوصفهالسردٌة ( الهوٌة  ) بول رٌكوروٌعرؾ ، خر ا  آأو حمٌمة متعالٌة أو فن

ٌحدث فٌها التبادل والتمازج والتماطع وكذلن التشابن بٌن التارٌخ والخٌال بواسطة السرد , فٌنتج 

ماٌعبر  نسان وتصوراته الفكرٌة بصورة أفضلجدٌد بإمكانه التعبٌر عن حٌاة اإلعن ذلن تشكٌل 

                                                           
1
                                         0    24م , ص1880دار الشروق االوسط للنشر ,  دمحم عمارة ,أزمة الفكر األسالمً , - 
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خاضع لتحوالت التارٌخ  ن الهوٌة هً حدثوبما أ ، 1 عنه التارٌخ وحده أو السرد األدبً بذاته ((

)) معنى السرد أو داللته  نإذ إ أحد مضامٌنها لكونه حاضرعنصر السرد ن إوسٌرورة الثمافة , ف

اطة بٌن اإلنسان والعالم وذلن ألن السرد هو وس فاعل بٌن عالم النص وعالم المارئٌنبثك من الت

 20 نسان ونفسه ((وبٌن اإل

جنس عن طرٌك خاصة بكل جنس أدبً وٌتم تحدٌد نوع هذا ال السردٌة هً عملٌةن الهوٌة إ     

لى ها , وهو أٌضا  فعل تخٌٌلً مسند إوؼٌر 000, أدبً , لؽوي , فلسفً  , فنً ههوٌته أي جنس

فً مفهومها ( عندما ؼاص  بول رٌكورلٌها ) عبره الى تحدٌد نفسها ، ولد تطرق إ ذات تسعى

متظافرا  بٌن ماٌصنع فً عاللته  لهوٌة السردٌة نوع) الحبكة محددة الهوٌة ( ولهذا فاوجعل 

أي جنس دون تحدٌد  مكن فهم عمللم والٌبالجنس األدبً زمنٌا  من أسس لتمثٌل عاللة الذات بالعا

 هوٌته .

هو معرفة الهوٌة السردٌة لكتاب ) على هامش السٌرة لطه حسٌن ( موضوع  هنا اوما ٌهمن     

 ؟ وكٌؾ ؟   سٌري أم روابً  م أدب ؟كتاب تارٌخ أ بحثنا  ومعرفة جنس هذا الكتاب , فهل هو

 تابته وتصوراته بعدة أنواعستؽراب حٌث مزج كبطرٌمة تثٌر اإل تناوله ) طه حسٌن (نجد أن      

 .خر ثم لام بمزج تلن األجناس واستخدم فٌها أدوات خاصة معٌن وجنس آ أخذ من جنسفكتابٌة 

نفالت من المرجعٌات التارٌخٌة ٌرة النبوٌة وفك أسلوب جدٌد فٌه إنتاج السعاد إنه أأطه ٌؤكد      

ٌضا  أنً وسعت ٌة المتعارفة حٌث لال : )) وأحب أن ٌعلم الناس ألسٌرمن الهوٌة ا خرجهأمما 

راع الحدٌث مالم أجد به بأسا  ختها من الحرٌة فً رواٌة األخبار وإصص ومنحتنفسً من الم فً

 . 3 ((ادٌث واألخبار بشخص النبً )ص( ال حٌن تتصل االحإ

وعلٌه خٌٌلٌة تالزم النصوص ت ن ملكة اختراع الحدٌث والحرٌة فً رواٌة الخبر هً سمةأي أ 

صدق والتصدٌك فً على ال األدبً المبنًالسٌري ه حسٌن( لد خرج من ممولة المٌثاق ن ) طفإ

 رواٌة األخبار .

                                                           
1
 0  11, 6, 2 ,  :  , عبدهللا ابراهٌم لتخٌل التأرٌخً السرد واألمبراطورٌة والتجربة األستعمارٌةا - 
2
  0 7,الكوٌت ,:   2016الطبعة الثانٌة , نادر كاظم ,  0الهوٌة والسرد , د - 
 
3
                                 0  11, :  1, طه حسٌن , جعلى هامش السٌرة  - 
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     بمفهومها العام وقد تناولها النقاد بمفاهٌم كثٌرة فقال عنها دمحم صابر عبٌد : هً   والسٌرة

))  نمط سردي حكابً ٌنتظم فً فضاء مكانً محدد ((
1
 

بمصطلح )) هً الكتابة عن أحد األشخاص البارزٌن لجالء عز الدٌن اسماعٌل وٌعرفها  

شخصٌته والكشؾ عن عناصر العظمة فٌها (( 
2
 

من األدب ٌجمع بٌن التحري  بتعرٌؾ موجز وجامع فٌمول : )) نوع أنٌس المقدسًوٌعرفها 

والتأرٌخً واإلمتاع المصصً وٌراد به درس الحٌاة لفرد من األفراد ورسم صورة دلٌمة 

ا ((لشخصٌة م
3
 

 

ة من خالل النص نه سٌرة ذاتٌهوٌة النص بإ المعاهدة النصٌة لتحدٌد))  ٌعنً المٌثاق السٌري و

لى عوامل خارجٌة إلثبات هذه الهوٌة ((ذاته دون اللجوء إ
4
 00  

ٌشكل حدا  فاصال  بٌن األجناس األدبٌة فوجوده ٌحمك التطابك بٌن فً السٌرة النبوٌة  والمٌثاق

 والشخصٌة الربٌسٌة .مؤلؾ والسارد ال

و الحمٌمة الدلة أ والحدود لذلن المٌثاق ولم ٌراعإال أن طه حسٌن لد خرج عن الضوابط   

متألت بها حٌث لرأ السٌرة النبوٌة وأا العنوان ) على هامش السٌرة ( ،ختار هذولد أالتارٌخٌة 

 . 5 و محاولة لألجادة اض بها للبه وكتبها دون تكلؾ أو تصنع أوف نفسه

كانت السٌرة النبوٌة لد ركزت  ٌلتزم بحرفٌتها ولمابمصادرها ولم  ونجده لد ؼاٌرها وتالعب    

على التخٌٌالت  ٌة على ؼرار الجانب العملً معتمدةعلى عاطفة المتلمً مستهدفة الجوانب النفس

توظٌؾ هذه سٌن الى طه ح عمدفمد ، التارٌخٌة وتتخذها وسٌلة لعرض الموالؾ واألحداث 

ما اشتملت علٌه السٌر من بعد تخٌٌلً تكون بعٌدة عن تمنٌة ؼاٌتها كشؾ ٌٌالت بوصفها التخ

                                                           
1
 108:  2002،  1السٌرة الذاتٌة الشعرٌة ، دمحم صابر عبٌد ، عالم الكتب الحدٌث ، ط - 
2
 203األدب وفنونه ، عز الدٌن اسماعٌل ، دار الفكر العربً ، :  - 
3
 222: األدب وفنونه ، عز الدٌن اسماعٌل ، دار الفكر العربً - 
4
الطبعة السٌرة الذاتٌة النسابٌة فً األدب العربً المعاصر , أمل التمٌمً , المركز الثمافً العربً , الدار البٌضاء , المؽرب ,  - 

 0  205 م  ص 2005األولى ,
5
          0 8:   1ظر , على هامش السٌرة , جٌن - 
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وما لٌس له مرجع  بٌن ما له مرجع فً الوالع مٌة والتصورات العملٌة التً تتزاوجالحجج المنط

والتناؼم  بطرٌمة التناسك
1
 . 

سردٌة لد تشكلت لكتاب على هامش السٌرة )) هوٌة  ةن هنان هوٌة سردٌة جدٌدنلتمس أ    

) السٌرة الؽٌرٌة (  ال ترتهن لجنس أدبً صرٌح على الرؼم من خروجها من تصنٌفاتجدٌدة 

أخذ العبرة منه إال أنه عمل على ( وملسو هلآو هيلع هللا ىلصلرسول )ٌاة اكونها تعمل على أرشفة السجل التارٌخً لح

حٌث ٌمول  .2((عاد شحنها بمفاهٌم جدٌدة من شحنتها المفهومة العامة وأٌة ثفراغ هذه السٌرة التراإ

لٌهم فً شكل جدٌد ٌالبم حٌاته التً ٌعٌونها وعواطفهم التً تعٌده على الناس فتلمٌه إ ذا أنت))وإ  :

 تثور فً للوبهم هذا هو األدب الحً ((
)) هوٌة سردٌة جدٌدة ال ترتهن بنص ادبً صرٌح على   3

الرؼم من خروجها من تصنٌفات السٌرة الؽٌرٌة كونها تعمل على ارشفة السجل التأرٌخً لحٌاة 

  .4((الرسول )ص( وأخذ العبره منه 

ضمن تصنٌفات السٌرة ه خلٌمة طه حسٌن والتً كتب فٌها لد أدسلوب وطرن خالل أمو    

  . والسٌرة الؽٌرٌة لها مفهومها وخصابصها التً بنٌت علٌهاالؽٌرٌة  

 

 

ي أنها     كاتب لؽٌره من الشخصٌات البارزة أهً السٌرة التً ٌترجم فٌها ال –لغٌرٌة السٌرة او    

ومترجم ؼٌره  000خرٌن فإنها نمل عن طرٌك الشواهد والشهادات والوثابك )) ترجمة حٌاة اآل

اضً (( ٌمؾ مولؾ الشاهد ال الم
5
 . 

وٌفصل المنجزات التً حممها  حد المشاهٌر فٌسرد حٌاتهفهً بحث ٌعرض فٌه الكاتب حٌاة أ    

نواع منها ) السٌرة الؽٌرٌة تكون على أ لى شهرته وألن ٌكون موضوعا  لهذه السٌرة وهًوأدت إ

                                                           
, لسم اللؽة  ٌنظر , الخطاب الواصؾ للسٌرة النبوٌة ) على هامش السٌرة ( لطه حسٌن انموذجا  ,جامعة المادسٌة , كلٌة األداب - 1

 0  7على شبكات التواصل األجتماعً , :  د مٌثاق حسن عطار , بحث منشور0م  د رواء نعاس دمحم , م0العربٌة , أ

 
2
 7: الخطاب الواصؾ للسٌرة النبوٌة ) على هامش السٌرة ( لطه حسٌن انموذجا  ,  - 
 0  6:  1على هامش السٌرة , ج - 3
4
 7:  ٌة ) على هامش السٌرة انموذجا  ( الخطاب الواصؾ للسٌرة النبو  - 
  0 12دار الشروق , عمان , االردن , : ,  1886فن السٌرة , الدكتور احسان عباس , الطبعة االولى ,  - 5
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والسٌرة  المصصٌة ( والسٌرة الؽٌرٌةة ,والسٌرٌة الؽٌرٌة النمدٌعرٌة والسٌرة الؽٌرٌة الروابٌة ,الش

   وهً والمصة من السٌرة الؽٌرٌة المصصٌة تنطبك على كتاب على هامش السٌرة لكونه مزٌج 

تجربته المصصٌة فً ى تسجٌل سٌرة ذاتٌة خاصة بنثري سٌر ذاتً ٌعمد فٌه الماص إل )) سرد

لى درجة معمولة من النصح والشهرة (( ه وصل فٌها إمرحلة ٌعتمد أن
1
 . 

كانوا األفراد من ؼٌرهم من الناس سواء أٌضا  )) الجنس األدبً الذي ٌكتبه بعض وٌراد بها أ   

و فً الزمن الحاضر (( م الذٌن عاشوا فً الزمن الماضً أمن األعال
2
  . 

مكن من خالل و مسٌرة لصصٌة ولد ٌتهمٌته فً تجربة أة ٌعتمد الماص بإفهً مرحلة لصصٌ   

 ج عمال  لصصٌا  ذو اهمٌة كبٌرة .ٌنت نهذه السٌرة المصصٌة أ

فً كتابته حٌث خاض مؽامراته  ا  مختلف ا  تخذ أسلوبن طه حسٌن إتضح أومن خالل ذلن إ    

خر ظورآحتى تشكل لدٌه منالسٌرة النبوٌة والسٌرة الفنٌة  السردٌة بطرٌمة المزاوجة بٌن أسلوب

ولام بتوسعة دابرة التخٌل  فً صٌاؼة كتابته ٌلتزم التارٌخ لكنه لموالتأرٌخ  لعاللة معٌنة بٌن الفن

 والع التأرٌخً باستنطاق فضاءاته .عاد تأمل الحتى أ

واألسلوب الذي سلكه ل علٌها فً صٌاؼة كتابه والتً عمتخذها ومن خالل اآللٌات التً إ   

هوٌة مستملة نستطٌع الولوؾ علٌها بل هو نص متداخل بٌن الفضاء  تضح أن الكتاب الٌحملإ

التارٌخً والفضاء األدبً ،  فسٌرة أبن هشام النص المركزي ذاتها كانت مادة تارٌخٌة عرضت 

بمالب لصصً إذ كانت تهذٌبا  لسٌرة أبن أسحاق ولد صبؽت وفما  للذابمة الثمافٌة واإلجتماعٌة 

  ة ....  فً تلن المرحلومتطلبات السلطة المهٌمنة 

السٌر نه من كتب التراجم وؾ كتاب ) على هامش السٌرة ( على ألكنه فً ماٌبدو تم تصنٌ    

، إال أن للباحث رأٌا  مختلؾ تاب وفً الحمل الخاص بمؤلفاته جزاء الكوهذا ما وجدناه فً نهاٌة أ

حمٌمة والدلة فً نمل األخبار لكون الماعدة المعروفة عن كتب التراجم والسٌر تتمثل بالصدق وال

 والمصص وهذا الٌنطبك على الكاتب طه حسٌن والذي تناوله بطرٌمة مختلفة تماما  عن ذلن

 .  السٌاق 

                                                           
  111تٌة الشعرٌة , دمحم صابر عبٌد :السٌرة الذا - 1
  0 62, :  1886, الطبعة األولى , , الماهرة بد اللطٌؾ فن السٌرة بٌن الذاتٌة والؽٌرٌة فً ضوء النمد الحدٌث , الحدٌدي ع - 2
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جدتها وكتب طه حسٌن أٌضا  بذوق العصر الحدٌث الذي عاش فٌه وبالتمنٌات الفنٌة التً أو

كما صرح لابال  بممدمة كتابته ؼاٌته تمرٌبها لللمارئ وفك صورة تطورات السرد الحدٌث ،و

 تتناسب وتطلعات عصره . 
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 توطئة : 

 

 

ٌبنى السرد على مكونات معٌنة  , والخوض فً مكوناته ٌتطلب معرفة ما تشكله فً بنٌة السرد  

, فمكونات المتخٌل السردي هً ذات عناصر كثٌرة وكل  ن ترابط وتركٌب فً النص المتخٌل م

 وٌؤدي عمالً معٌناً . وفك وظٌفة واسعة على  صراً منها ٌعمل عن

لفكرة مخصوصة  بواسطة عملٌة السرد  ستكمالخرى إلأساسٌة لبناء عناصر آ ٌكون دعامة ل    

سردي  الموجودة هً مكونكما تعد الشخصٌات واألحداث األفعال المختلفة  لمتوالدة من الحركة ا

  انه المختلفة بواسطة تمنٌات فنٌة.ركة لتبنً عالماً له أٌشتمل على نصوص والعٌة ومتخٌل
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 املبحح األول

 : الـــــراوي واملــــروي له

مد على النالل لها التً تعتمثلت النصوص  السردٌة دعامة أساسٌة فً بٌان األخبار والولابع      

 لراوي والمروي له وأول ما تظهر عند ا , ٌةووضعٌاته ومحافله التلفظ فً عملٌة الخط الزمنً

ً ن ٌعدان اللذٌ تتشكل البنٌة السردٌة والتفاعل فً كل عملٌة بناء سردي ،للتواصل و رهانا

) الراوي ( والمروي له , فـ ة مكونات هً : الراوي , والمروي للنصوص األدبٌة من تظافر ثالث

(( ً ً أم متخٌالً , ولٌس شرطا أن  هو الشخص الذي ٌروي الخبر أو ٌخبر عنه, سواء أكان حمٌمٌا

ي له ( هو كل ما ٌصدر المرو)ز ، رمببضمٌر ما , أو ٌرمز له ٌكون أسماً معٌناً فمد ٌشار إلٌه 

ها فضاء من الزمان والمكان وٌؤطرشخاص كٌل األحداث التً تمترن بأ, وٌنتظم لتشعن الراوي

  . 1وأما المروي له فهو الذي ٌتلمى ما ٌرسله الراوي (( 

 الـــــــــراوي :  -اولا 

ذ إتمنٌة تمدم من خاللها المادة الحكابٌة نظراً ألهمٌته فً الخطاب  بالراوي بوصفه تماماالهبدأ    

حلمة الوصل بٌن العالم الممثل  الراويوٌعد  ,بطبٌعته ومولعه تتحدد طبٌعة النص السردي 

, وٌجسد الراوي 2والمارئ وبٌن المارئ والمؤلؾ فهو الدعامة السردٌة التً ٌختبا خلفها الكاتب 

 وهو الذي ٌخفً أفكار الشخصٌات أو التً ٌنطلك منها ألطالق األحكام التموٌمٌة المبادئ))

 الراوي بسلطة الحكً ولد تتسع  ع,  كما ٌتمت3((و راوي أ فال وجود لمصة بال سارد, ٌحولها 

تودوروؾ الذي منحه تلن الحرٌة الكاملة وٌستطٌع من خاللها  تكون سلطة مطلمة ونجد ذلن عند

  أن ٌتصرؾ فً عالمه المتخٌل كما ٌشاء فهو صانعه وتكمن سلطته من خالل ظهوره أو إختفاءه

دالالتها وٌحدد الزواٌا  هو الذي ٌمنح اللؽة))لذا فمولع الراوي فً النصوص مولع مهم حٌث

المولٌة التً ترصد بها األحداث وتتبٌن بها معالم الشخصٌات وٌمكن من خالله التحكم فً هذا 

الركام الهابل من األفعال واأللوال والرؤى واألصوات واللهجات واألسالٌب المتباٌنة وإخضاعها 

                                                           
1
  11موسوعة السرد العربً , د عبدهللا ابراهٌم :  - 
2
 125دمحم الماضً :  1ٌنظر , معجم السردٌات , د  
3
الشعرٌة , تزفٌتان تودوروؾ, ترجمة شكري المبحوث ورجاء بن سالمة , سلسلة المعرفة االدبٌة , دار توبمال, الطبعة االولى  - 

 56م , :  1221, الدار البٌضاء , 
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الناطك بصوت  والسارد هو المتكلم أن أفهم من ذلن ن،1((جمٌعاً للتعاٌش معاً فً شكل فنً واحد 

ً الخطاب السردي وهو أ لامة صلة التواصل مع لى إٌسعى إ لكونه )الوسٌط السردي ( ٌضا

ن ٌمال ،وكٌفٌة المول، ومتى ؟فً ما ٌجب أ و المتلمً ، وٌكون صاحب المرارالمسرود له أ
2
 

ردٌة وهو من الذي ٌتحدث ة السٌجٌبنا عن التساؤل المصاحب لفعل المراءن هذا المبحث وعلٌه فإ

حضوره ن نبٌن عاللته بالمصة وكٌفٌة ول أننا سنسعى للتعرؾ على صوت السارد وسنحا؟ أل

 فٌها .

 ن ٌتحدد فً مستوٌٌن:ٌفٌة  الظهور النصً للراوي ٌمكن ألى كإ ستناداً إ:   مستوٌات الراوي

 ً لد ٌكون حدٌثاً ذاتٌاً ٌستخدم  نتٌجة الظهور بضمٌر المتكلم  ))فالراوي األول / ٌكون مستوى ذاتٌا

 عادة ما ٌوسم بناء النص)) المتخٌل الذي ٌبنى بضمٌر،و 3(( نفسه  ضمٌر المتكلم وٌتحدث عن

هنا  , والبد 4ن الراوي هو من ضمن الحكاٌة ومتجانس معها ((ألالمتكلم ب ) النص المتجانس( 

إظهارصوت الراوي وٌمكن  على مجموعة من العناصر التً تسهم فً شتمال النص المتخٌلمن إ

معرفتها من خالل تتبع  عالمات تشٌر للصوت ومن ذلن : لضٌة المحتوى والعالمات التعبٌرٌة 

  .أو ماٌعرؾ بالتعبٌرات الشخصٌة التً تشٌر إلى ثمافة السارد ولناعته

ً أ   عن  نتٌجة الظهور بضمٌر الؽابب ))وهو لد ٌتحدث ما الثانً / فٌكون مستوى موضوعٌا

ى خلؾ ضمٌر رخرٌن ولد تبدو صورته مسٌطرة  لكن صوته الٌظهر بالمظهر الؽنابً بل ٌتوااآل

حاطة الشاملة الموضع الذي هو فٌه ٌمكنه من اإل نإوٌعرؾ بسرد الشخص الثالث ،   5(( الؽابب

الراوي العلٌم: كثر ما ٌظهر فً وأ ٌن جاء بمعلوماته،ث والموالؾ السردٌة فال نعلم من أحداباإل

)) عالم بكل شًء وحاضر فً كل مكان وهو ٌمتلن المدرة ؼٌر المحدودة للولوؾ على  فهو

نه ٌستطٌع التحدث مع ا السارد الخارجً أمٌزة هذ، 6(( الداخلٌة والخارجٌة لألشخاص األبعاد 

                                                           
1
عبدالرحٌم الكردي , أستاذ النمد واالدب الحدٌث, كلٌة التربٌة 1الرواٌة المعاصرة , ) الرجل الذي فمد ظله نموذجاً(,د السرد فً - 

 1  132, : 1, مكتبة االداب, الماهرى د2116,جامعة لناة السوٌس, تمدٌم طه وادي, الطبعة االولى , 
 01ٌنظر: علم السرد ،ٌان مانفرٌد : - 2
3
 1  144ـ 142م , ن :   - 
4
 :  ن ص نفسها  1م  - 
 
   144ـ 142السرد فً الرواٌة المعاصرة  :  - 5
 11بنٌة النص الروابً :   - 6
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كما سٌظهر لنا فً بعض )) -و الشخصٌات  حداث أتطٌع التعلٌك بحرٌة على األمخاطبٌه وٌس

 .1((  حكام التمٌٌمٌة ار األصدما ٌمتلن هذا الصوت  المدرة على إك - السٌرةلصص على هامش 

 

 

 :التخٌٌلً الراوي الوالعً والراوي

ن سؤول عن صحة تمارٌره، ))وٌمكننا ألى السرد الالمتخٌل، لذا فهو مٌنتمً السارد الوالعً إ   

 ً والسٌر السٌرالذاتٌة ما ٌظهر المؤلؾ الوالعً فً عرفت ذلن؟ وأكثر :كٌؾنسأله دابما

ه مثل أسماء الشخصٌات حٌن ٌتحدث عن درج أشٌاء والعٌة وحمٌمٌة فً عمل,2التارٌخٌة((

ث تارٌخٌة فعلٌة احدبأ سردهحداث و ٌموم بربط أ،أو المدن والدول واألماكن الحمٌمٌة التارٌخٌة أ

ا  كان الراوينجد أن ظهور السٌرة النبوٌةفً فض الوالع الحمٌمً .رموجودة على أ ملتزماً  والعٌا

بحرفٌة النص السٌري ومراعٌاً لمعاٌٌره الخاصة به المتمثلة بالدلة والصدق واألمانة لكون النص 

كزٌة كبرى هً المركزٌة الدٌنٌة ن تؽذي مرٌه ٌمتلن مركزٌة سردٌة من شأنها أالذي بٌن ٌد

فعلى سبٌل  ،داخلً ( راٍو خارجً وراوولهذا فمد ٌظهر الراوي  فً السٌرة النبوٌة بنوعٌه ) 

ن تمثل مستوى ممكن أفً السٌرة النبوٌة سحاق بن إالذٌن روى عنهم أن سلسلة السند المثال فإ

براهٌم بن بن إسحاق : وحدثنً صالح بن إفً الخبر اآلتً : )) لال أكما الراوي الخارجً , 

 ة  األنصاري رحمن بن سعد بن زرارعبد الرحمن بن عوؾ , عن ٌحٌى بن عبد هللا بن عبد ال

بن ت , لال : وهللا إنً لؽالم ٌفعة ألال : حدثنً من شبت من رجال لومً عن حسان بن ثاب

ا ٌصرخ بؤعلى صوته على أطمة  سبع سنٌن أوثمان , أعمل كل ما سمعت , إذ سمعت ٌهودٌا

إلٌه , لالوا له : وٌلن ما لن ؟ لال : طلع اللٌلة نجم  جتمعوابٌثرب : ٌا معشر ٌهود , حتى إذا إ

لى عن حسان بن ثابت , براهٌم , إالتً تبدأ من صالح بن أفسلسلة السند , 3((أحمد الذي ولد به 

سحاق هو راٍو تارٌخً والعً , أما ابن إهً راوي حارج نصً ثاٍن ٌمع خارج الخبر المروي و

نصً ثالث , هؤالء الرواة هم رواة مفارلون لمروٌهم  فهو راٍو خارج –حدثنً  –صاحب جملة 

حسان  –ٌحٌون ضمن شروط تارٌخٌة ثمافٌة معٌنة , لكن الراوي األخٌر فً سلسلة السند وهو 

ما مثال الراوي أ  1مامهمارب للحدث , لد جرى الحدث أبن ثابت هو راٍو خارج نصً أول م

                                                           
 11: بنٌة النص الروابً - 1
 52:  , ٌان ما نفرٌد علم السرد - 2
3
 66:  2سٌرة ابن هشام , ج - 
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الملكٌن اللذٌن شما بطن النبً )ص( فً طفولته  فً السٌرة النبوٌة  فهو متمثل فً حدٌث الداخلً 

سحاق : وحدثنً جهم بن أبً جهم مولى الحارث بن حاطب ))لال ابن إ -على سبٌل المثال  -

و عمن حدثه لال : كانت حلٌمة بنت أبً ذإب ن عبد هللا بن جعفر بن أبً طالب أالجمحً ع

لالت : فرجعنا به , فو هللا  5555( التً أرضعته تحدث  صلى هللا علٌه واله وسلمالسعدٌة أم الرسول ) 

نه بعد ممدمنا به بؤشهر مع أخٌه لفى بهم بٌوتنا , إذ أتانا أتً لً وألبٌه : ذان الصبً المرشً ا

 وٌكون 5(( ما بطنه , فهما ٌسوطانه , لد أخذه رجالن علٌهما ثٌاب بٌض , فؤضجعاه , فش

ً لتعدد األحداث وحكاٌاتها فً النص ،الرواة فً نمل األخبار واألح تسلسل تتعدد ولد  داث تبعا

نح الخبر لى تعدد وجهات النظر حول لصة واحدة , األمر الذي ٌمالرواة فً الخبر وٌؤدي إ

راٍو داخلً نصً ))فالسٌدة حلٌمة السعدٌة هً راو بضمٌر المتكلم وهً ،  مصدالٌة وتأثٌراً أكبر

لى تعدد وجهات النظر حول لصة واحدة , األمر الذي ٌمنح لد تتعدد الرواة فً الخبر وٌؤدي إو

رت من خالل عٌن حداث هذا الخبر النبوبً لد مأي أن أ:  2الخبر مصدالٌة وتأثٌراً أكبر((

فً السٌرة عندما صاؼت هذا الخبر لفظٌاً, نجد أن نتمل إلى المتلمً عبر صوتها الراوي ثم إ

ن )) ٌسمح الحكً د به أوٌرا كثر من راٍو ،ور أي ظهأ( تعدد فً الرواة) النبوٌة ماٌسمى 

اة أكثر بساطة عندما ٌتناوب الولابع مجموعة من الرووٌكون األمرستخدام عدد من الرواة بإ

تعدد األحداث وٌكون تسلسل الرواة فً نمل األخبار واألحداث تبعاً ل,3((متسلسلة واحد بعد اآلخر

 وحكاٌاتها فً النص 

 

 وجد عالمات تفرزها المصص المتخٌلة عن لؽة السارد:  فال ت السٌرة()على هامش اما       

م ضمٌرالمتكلم وال ٌتحدث مباشرة إلى الذي لى نفسه وال ٌستخدوتكوٌنه العاطفً ، النه الٌشٌر إ

ثالث، لذا سنستخدم التعبٌر ال نادراً , فهً نصوص متخٌلة لابمة على حكً الشخص الٌخاطبه إ

ً لترحه جٌرار جٌنالذي أ ً( ٌروٌها سارد علٌم ؼٌر متجانسة الحك ت ونصنفها بوصفها )نصوصا

وهذا ؼالبا سمة  حداث المروٌة و ٌسهم فً األال نعلم من أٌن جاء بمعلوماته فهو ال ٌشترن أ

خاللً ٌرٌة التً تحتوي على معنى أالمصة النمطٌة التً تنماز بها المصة التنو
4
 نوهنا علٌنا أ،

                                                           
1
  61 -60:  2سٌرة أبن هشام ج 
2
 42بنٌة النص السردي :  - 
3
 62:  1223الراوي المولع والشكل , ٌمنى العٌد , بٌروت , - 
4
 11ٌنظر : علم السرد :   - 
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جابة عن ذلن البد من معرفة عتمدها الراوي فً ظهوره ؟ ولإلات التً إنسأل ما هً االستراتٌجٌ

ولم ٌظهر داخل النص كشخصٌة  الشخصٌات فهو راو مفارق لمروٌه  ن السارد ال ٌنتمً لعالمأ

ا متخٌالا كونه  ومعروفة ، فهو بال اسم ، لذا سنستخدم له ضمٌر الؽابب )هو(  ً  ،راوٌا  فٌكون منفتحا

 فًلى الوالع وٌطلك مخٌلته وأبداعه فً العمل األدبً ستناداً إإٌصنعها  على عوالم تخٌٌلٌة

لتكثٌؾ الخٌال فً النص السٌري وخلك جو مفعم بالخٌال السحري  ,فنً وتوظٌؾ جمالً 

تنالض لى الوالع وٌعٌد تشكٌله بصورة وأفكار جدٌدة نطاللاً من مخٌلته حٌث ٌستند إً إوالعجابب

ً وبذلن ٌكون ،  ئ بوالعٌتهامة لكنها توهم المارالحمٌ متعالٌاً مالكاً لحمٌمة مطلمة كما ٌتجسد  )) راوٌا

)) الراوي , أي أن 1داخل الشخصٌات وخارجها جامعاً بٌن دفتٌه وظٌفة السرد ووظٌفة التأوٌل ((

مروي للالعلٌم ٌسرد كل ماٌتعلك بالحوار بٌن الشخصٌة وصاحبتها وماٌختلج فً دواخلها وٌمدمها 

.  ولنمرأ 2(( ٌسندها الى ذاتهلى الشخصٌات بل ً تمدٌمه هذا الٌموم بإسناد هذه المعرفة إوهو فله 

 سمح الطبع رضً النفس ، سخً الٌد زمزم " ))كان عبد المطلب  ولى  " حفرمطلع المصة األ

ا لوي اإل حلو العشرة ، عذب الحدٌث ٌمان ، تملن للبه وتسٌطر علٌه ، وكان عبد المطلب أٌضا

ا  نزعة دٌنٌة حادة عنٌفة ، ولكنها ؼامضة وٌخضع لها ، ولكنه ل ٌتبٌنها ول ٌستطٌع لها فهما

الى اللٌم  ول تفسٌراا ، ولد فً ٌثرب ومات عنه أبوه فلم ٌنمله إلى مكة ، ثم ألبل عمه فانتزعه

لشخصٌة وظروفها طاء تصور عن اعول ما ابتدأ به  الراوي هو أإن أ ، 3(اخر صعب عسٌر(

وٌبدو  نحنا معلومات عن المتحدثالمكانٌة والزمانٌة التً ستجري فٌها مجرٌات المصة من ؼٌر م

سمح الطبع .. ٌمٌة على الشخصٌة ومحٌطها وام المصدار االحكن ٌأن المتحدث  لادر على أ

حتى أننا نتمبل  ة ..ل الحلوٌنة ... الشمابخالق اللس..ؼامضة .. المكر والدهاء .. األرضً النف

ً  حكامه عنأ انه  شخصٌاته باستسالم تام  بوصفه كلً المعرفة .ومن ضمن استراتٌجٌاته اٌضا

ً ٌحاول لفت االنتباه الٌه أ        دون التصرٌح بهوٌته من مثل لوله  فً لصة الفتى كٌمون حٌانا

 فهو ,7والمانة فً الحدٌث ((ن ٌصطنع الصدق الذي حدثنً بحدٌث كٌمون لم ٌنس أ نعلى أ))

، وٌجعلنا نتساءل : من أنت، ومن الذي عنه حكاٌته  خذخر مجهول أٌلمح هنا لوجود سارد آ

ً حدثن بحدٌث كٌمون ومثل ذلن أ صلى هللا لخثعمٌة لعبد هللا والد الرسول )حدٌثه عن حب فاطمة ا ٌضا

                                                           
1
  13الخطاب الواصؾ للسٌرة النبوٌة ) على هامش السٌرة ( لطه حسٌن انموذجا ,: - 
2
 13م . ن   :  - 
3
 1: 1على هامش السٌرة :ج - 
 1:113م.ن: ج- 4



 

03 
 

 مكونات المتخيل السردي 
 

ن من نفسها مولع لطرة الندى م نا الذي شبه مولع الفتىولست أ)) فٌمول :  ( علٌه وىله وسلم

ت سهم أتعرفٌن كٌؾ نما هً صاحبة هذا التشبٌه فمد كانت تمول لصاحبتها عاتكة بنالزهرة، إ

ن حرالشمس كلما تمدم النهار فكذلتشتاق الزهرة إلى لطرة الندى إذا بان الضحى وإشتد علٌها 

الٌدلً بمعلومات تساعدنا  المتكلم لكنهذ ٌعلن عن نفسه بضمٌر إ, 1 ((  نا الى هذا الفتىأشتاق أ

ً سالٌبه أمسان به داخل النص .ومن أعلى اإل صوات الشخصٌات تظهر لٌمارس أنه لد ٌترن أ ٌضا

ٌبدو لذ ٌتولؾ تسلسل السرد تحكمه فً أسرارها ومصٌرها إختباء خلفها على الرؼم من هو اإل

ً وكأنه منفصل عن السرد السٌري  ج الشخصٌة وٌتم تختلرالتً للمشاع لٌشهد السرد تدفما

لى الؽور فً بواطن الراوي الٌكتفً بذلن بل ٌتعداه إ نوٌبدو أعنها عن طرٌك المشهد ، التعبٌر

( لزوجها عبد هللا وماجرى ملسو هلآو هيلع هللا ىلصم الرسول )ناتها مثل ما جاء فً مشاهد وداع آمنة أالشخصٌات ومعا

أمارات الذهول , ومع ذلن فمد كانت نفسها تبكً بكاء تظهر علٌها آٌات الجزع ول  )) حالهال

مراا , وكان للبها ٌشكو شكاة الطابر المهٌض , ولكن أصداء هذا البكاء وهذه الشكاة لم تكن 

 هصوت لحم الراويذ أإ,  5(( ه تتردد إل فً أعماق الضمٌر , كانت آمنة ثابتة للخطب مطمبنة ل

هنا شاهداً على كل شًء فمد كان الراوي بالصورة التً ٌراها  هعلى المشهد و تدخل فً رسم

ً والٌؽٌب عن تفصٌل  باشر مع فً تماس م من الشخصٌة ومتفاعال معها مما جعل المارئ لرٌبا

، وٌرى  مبتكرة بطرٌمة  ٌصال السٌرة الدمحمٌةالمراء وإتباه الحٌاة الحمٌمٌة للشخصٌة ، لجذب إت

من تألٌؾ هذه السٌرة حٌنما أخبرنا فً ممدمته  رادهلد وفك فٌما أ ن الكاتب طه حسٌنالباحث هنا أ

ومنه أننا  لى المارئ المعاصر برؤٌة الحاضر ، ومن ذلن كثٌر أنه بصدد كتابة السٌرة إلٌصالها إ

صلى ( , ولهفتها فً حضرة الرسول الكرٌم ) علٌها السالمن نمؾ على حٌرة السٌدة خدٌجة ) نستطٌع أ

)) كانت مؤخوذة بمنظره لبل أن ٌدخل علٌها , ثم أخذت بمنظره ولفظه حٌن ( , وسلمهللا علٌه وأله 

وتخرج إلى اإلفالة من  لتسترد نفسها , وتستنمذ صوابها  تحدث إلٌها , كانت بحاجة إلى الولت

المتخٌل هو ما ٌجعل النصوص متؽٌرة تبعاً  ن الراويمن خالل ذلن نلحظ أ, 3هذا الذهول (( 

العرض لألحداث  دلة وحرفٌةٌصنع عوالمه الخاصة بعٌدة عن ل بهاٌتالعب فلتصوراته وأوهامه 

فً السٌرة النبوٌة لد تمٌد بحرفٌة النمل وعمل على تهذٌب  ، بٌنما نجد الراوي ٌمدمهاالً 

لراوي ٌموم بتجسٌر الحكاٌة وربطها ن الى أ، نصل إعلى أساس منهجها لابمةالنصوص وجعلها 

                                                           
1
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لذهنٌة  لما نشاء شبكة من العالبك ٌدمج فٌها الحدث الوالعً مع تصوراته اخرى عبر إبحكاٌة آ

 فً الحكاٌة . لٌحمك المهمة التنسٌمٌة الموكلة إلٌه بوصفه الراوي األساس خفً من هذه األحداث 

 

 

 وظابؾ الراوي :  

لى الراوي مهام ووظابؾ متعددة لد ٌنجزها ولكن بنسب متفاوتة فمد تطؽى وظٌفة توكل إ     

 خرى بحسب طبٌعة المادة وتسلسلها ومن هذه الوظابؾ : على آ

الوظٌفة الربٌسة التً ٌنبنً علٌها السرد , ألن وجود السارد ٌنتمً من ـ  وظٌفة السرد :   ))1

ن ٌحٌد عنها من دون أن ٌفمدها , فمن البدٌهً السرد فهً وظٌفته المحضة التً ال ٌمكن له أ

 11تكون من أول أسباب تواجده ((

ارئ حٌث تتضمن مؽزى اخاللٌاً )) ٌكون دور الراوي فٌها إبالغ رسالة للموظٌفة األبالغ : ـ 2

  . 2لى المسرود إلٌه ((بموجبها بنمل األحداث واألخبار إ نسانٌاً وٌتكفل الساردأو إ

)) ٌأخذ الراوي على عاتمه التنظٌم الداخلً للخطاب مذكراً باألحداث أو  :وظٌفة التنسٌك ـ 3

 .3ٌموم بربطها أو التألٌؾ بٌنها ((

 خذبت السارد فً خطابه المصدر الذي أوتظهر هذه الوظٌفة مثالً حٌن ٌث: وظٌفة األستشهاد ـ 7

تمكن هذه الوظٌفة الراوي من كشؾ مصادر  )) منه معلوماته أو درجة دلة ذكرٌاته , حٌث

هتم بالوظٌفة السردٌة والوظٌفة أن طه حسٌن لد أ وٌبدو ،7معلوماته التً ٌستمً منه خبره ((

ٌة الشرٌفة بطرٌمة مؽاٌرة سارده مهمة سرد السٌرة النبولى وكل إالتنسٌمٌة بصورة كبٌرة حٌن أ

ً  مخترعة من وحًلى تمدٌمها ممزوجة بحكاٌات ذعمد إإ ل فً التوؼ خٌاله مرة وموسعا

 ً ن وظٌفة التنسٌك ال ولو دلمنا النظر لوجدنا أ، خرى أوصالها تارة آ بتفصٌالتها تارة وممطعا

دوار فمط أنما ما ٌلفت االنتباه أن طه حسٌن حاول أن ٌضمن على توزٌع المشاهد واألتمتصر 

خرى جاءت على هامش السٌرة النبوٌة ومنها سٌرة الدٌانة الٌهودٌة ورحلتها فً السٌرة سٌر أ

انة المسٌحٌة ورحلتها فً الوصول إلى الوصول الى الجزٌرة العربٌة ، كذلن تضمٌنه سٌرة الدٌ
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ً الجزٌرة أ ٌانتٌن كال الدٌرذاتٌة ألشخاص كانوا فاعلٌن فً إنتشارتضمنت كلتا السٌرتٌن س ولد ٌضا

فرد لهما طه حسٌن مجموعة من المصص فً الجزء االول من سٌرته العربٌة , ولد أ فً البالد

بناءه كذلن فً ولة  مثلما فعل فً عرض لصة تبع وأبعض المروٌات بتفصٌالت مط حٌث أظهر

ولو تأملنا لتسرٌع بعض الحكاٌات أحٌاناً  المطع السرديلصة الراهب كٌمون ورحالته كما مارس 

ن ال أالتارٌخٌة لها ، إ لشذرات ٌخً التً تمتلكه هذه المصص لوجدنا بعض افً مدى البعد التار

لٌشكل فً مخترعة حكاٌات وهمٌة  وؼل فً  نسججاد فً تفعٌل وظٌفة السرد حٌن أأالكاتب 

 ً ً  النهاٌة نسٌجا ً  حكابٌا  التً روٌت عبرجزاءه الثالث على طول أ ممتداً ولسٌرة الرسول  مضافا

ن على أ من السعة والخصوصٌة ، لٌتسنى له منح كل لصة مزٌداً  لى لصص لصٌرةتجزبتها إ

التخرج جمٌع لصصه من محور الحكاٌة التأسٌسٌة التً تنهض علٌها وهً السٌرة النبوٌة 

فهو بحاجة ماسة الى تفعٌل الوظٌفة التنسٌمٌة للراوي كً ٌمع على عاتمه تنظٌم  وعلٌه ،الشرٌفة

لى أن السرد ،نصل إلوحدة النصٌة الشاملة لسٌرته الحكً وربط خٌوطه مع بعضها لٌحمك ا

ن ضال عن أفهً تنسجم مع العمل الموكل للراوي ف،فكرة الترابطات الحرة نبنى على المتخٌل لد أ

ٌرة من السٌرة النبوٌة من ستبعاد لحكاٌات كثفً مدى اإلنتماء واإل تظهربراعة المتخٌل السردي 

حداث التً رافمت البعثة وما تالها من حروب وؼزوات حٌث لم تشهد سٌرة طه حسٌن اٌا مثل األ

ً أ تظهرن براعة المتخٌل السردي كذلن فإ منها ، فً مدى لدرة الراوي على عملٌة الربط  ٌضا

 صلٌة والؽوص فً تفصٌالتها  والحكاٌات الدخٌلة علٌها . والتركٌب والدمج بٌن الحكاٌات األ

 

 مروي له : ـ الثانٌا 

المنطبع فً والمتوضع أولٌه السرد ه وٌوجه إالمروي له )) هو الشخص الذي ٌسرد ل    

ً السرد وهنان على األلل واح مسرود له لكل سرد ٌمع على د أو أكثر ٌجري إبرازه ظاهرٌا

اوي و هو ٌتلمى ما ٌروي الر, أ1(( ٌوجه الكالم له أو لها مستوى الحكً للسارد نفسه الذي 

ً أبوصفه الممصود بالخطاب سواء أ ً متعٌنا هو الذي ٌتلمى األحداث م متخٌالً وكان أسما

و ٌرتبط مفهوم المروي له  ه .وهو ٌختلؾ عن المارئ , فالمارئ لٌس هو المروي ل والولابع 

)) أحد أطراؾ اإلبالغ المصصً فهو وجود ألحدهما بدون اآلخر فهو بمفهوم الراوي فال
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   .1من ٌتوجه إلٌه الراوي بالسرد ((لراوي فً أي عمل خطابً ألنه هو د االعنصر الثانً بع

بؽٌابه ال وهو ضروري وجهة الممابلة له ٌوجد المروي له فالراوي ٌوجد من جهة وفً ال

ن ٌمتصر المروي له على شخص واحد بل ٌشمل تكتمل العملٌة السردي ولٌس بالضرورة أ

 أكثر من مروي له .

والذي ، داخل النصعلى ألسام , مروي له  المروي له( نجد أن السٌرة على هامش وفً )   

و مجموعة من االشخاص، وهنا ٌكون السرد داخل نسٌج من الشخصٌات أ ٌكون شخصٌة

كالحادثة   خرى.فا وهو ٌختلؾ من حادثة إلى آالنص المصصً وعادة ما ٌكون متعٌنا ومعرو

ثناء مرافمته فً رحلته ( أملسو هلآو هيلع هللا ىلصاخبار النبً دمحم )لها  ذ لصللسٌدة خدٌجة إالتً لصها )مسرة ( 

سرة : فإنً ل أدري كٌؾ أبدأ معن من الحدٌث , ألنً ل ٌ: )) ولال مولنمرأ بتجارتها , 

ا , وألسم لول أنً لصصت  اعرؾ له بدءاا ول اعرؾ له آخراا , فمد اختلط أمره علً اختالطا

لالت خدٌجة : حسبن ا شككت فً انً مضٌع العمل , مفرق اللب هم , لمأمره على من ل أت

مض فً ؼٌر هذا اللؽو , فمد عرفت انن عالل ه, ولكن إأن تبدأفابدأ حدٌثن من حٌث شبت 

سرة : كان بدء ذلن ٌا مولتً فً ٌلال مؼٌر مجنون وأنت مستكمل عملن وصوابن كله ,

نجد هنا أن الراوي هو شخصٌة مسرة ,  5((صلت العٌر من مكة , أول لٌلة لضٌناها بعد أن ف

خبر خدٌجة عما حصل من معجزات وعالمات اثناء لمروي له هو السٌدة خدٌجة , حٌث أ, وا

جعلته ٌتعجب ولصها على السٌدة خدٌجة ( للتجارة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرحلته التً خرج فٌها مع النبً دمحم )

اء ؼرٌبة ال توجد شٌتظر ذلن لما تسمع عنه من أكانت تنفانبهرت وتلذذت بذلن الحدٌث ولد 

 خرى ٌظهر فٌها المروي له داخل النص  ما وجدناه بمصة وفً حادثة أعند احد ؼٌره  

: ))  وكان أهل المرٌة ٌكلفون بحدٌث باخوم , وٌشؽفون بالستماع له ولنمرأ حدٌث باخوم 

ضً هذه الدعابة بٌن الفتٌان , ولٌس من شن فً أن أولى الجد منهم كانوا ٌنتظرون أن تنم

لى باخوم أن ٌطرفهم بشًء من أنباء رحلته الطوٌلة األخٌرة , لٌطلبوا إ وأبٌهم المسٌس

ا , ولم ٌطمبن أهل المرٌة لط إلى محدث أو لاص كما اطمؤنوا  فإنه لم ٌمص علٌهم منها شٌبا

, فلما واألمانة والتواضعصدق إلى هذا الرحالة من ابناء لرٌتهم , فمد كانوا ٌعرفون فٌه ال

بصوت هادئ ؼلٌظ  وكان باخوم ٌتكلمٌة صوته تدانوا منه وأصؽوا إلٌه ،سمع أهل المر

لال باخوم : أما أنا فمد رأٌت 5شد العمك كؤنه ٌؤتً من ألصى ضمٌره بعض الشًء عمٌك أ
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 الشٌطان , ما اشن فً ذلن ول أرتاب , ورأٌته فً لصة ؼرٌبة ولعت لً وفً رحلتً هذه

حدٌثه لابالا : نعم منذ عامٌن , ولد امتألت بها ل , ثم عاد األخٌرة منذ عامٌن , ثم سكت للٌالا 

ورجا  للبً فطمع فً تجددها أشد الطمع ,نفسً حتى كؤنها لم تمع باألمس , ولد اتصل بها 

(  باخوم نلحظ فً هذا النص أن الراوي هو الشخصٌة المتمثلة بــ ) 5((تكررها أشد الرجاء

المروي لهم / أهل المرٌة وأن أي أن السرد داخل نصً  ،) أهل لرٌته (  لمروي له هموا

شخاص لص لهم باخوم لصته فأنصتوا له فمصها علٌهم  بجمل وصفها الراوي مجموعة أ

ً , حٌث إفتحرق ل نها كانت تصدر منه ملتهبة علٌم أال تصلت لوب المستمعٌن له تحرٌما

ما المستوى اآلخر للمروي له فً على هامش أ روٌه ،ٌ أبصارهم به وتعلمت للوبهم بما

وعادة ما ٌكون مجهوالً وخفٌاً ولٌس له وجود واضح أو متعٌن داخل خارج النص السٌرة فهو 

على  بها لم نعثرالتً النص  بل ٌكون خارج ومثاالً لذلن فً لصص على هامش السٌرة و

فً لصة ) نادي الشٌاطٌن (  ولنمرأ : ))  مانجدهله مصرحاً وموجوداً داخل النص  المروي

ا , حتى لتوشن  أطبك على الفضاء العرٌض لٌل عرٌض , تكاتفت ظلماته وركب بعضها بعضا

األٌدي أن تلمسها , وحتى لتعجز أضواء النجوم أن تنفذ من بعضها , وحتى لو رآها الناس 

ا , وأنما رأوا لٌلهم كما ألنكرها , ولكن الناس لم ٌروا مثل هذا اللٌل العمٌك الكثٌؾ شٌ با

نجد فً هذا , 5((لممر , وتتؤلك فٌه أشعة النجوم تعودوا أن ٌروه , ٌترلرق فٌه ضوء ا

أي هنا الراوي ٌروي لنا ,  المصة أن المروي له مخفٌاً ومجهوالً ولٌس له وجود داخل النص

سرد عنه فضاء الكون الموجود وٌ حادثة معٌنة وٌتحدث عن مجرٌاتها ووصفها حٌن ٌصؾ

، إال أن الراوي تحفظ عن تعٌٌنهم مثلما فعل طه حسٌن فً ممدمته  دون وجود الى مروي له

حٌن خاطب الجمهور من المراء الحمٌمٌن وصرح بذلن بممدمة كتابه ، أو لد ٌكون السرد 

) لصة متوجهاً إلى لراء من الجمهور التخٌٌلً الذي ٌخاطبه الراوي ومثل ذلن ما نلحظه فً 

ا , لد ارتفعت لامته فً السماء 3لحسد (صرٌع ا ا , وكان ضخما ا رهٌبا ,  )) كان الشٌخ مهٌبا

ا , تضطرب فٌه عٌنان صؽٌرتان  ا عرٌضا وامتد جسمه فً الفضاء , وكان وجهه جهما

نالحظ فً هذه  5 7ؼابرتان بعض الشًء , ولكنهما على ذلن فً حركة متصلة ل تكادان ((
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 ً كثٌراً لوصؾ تلن الشخصٌة وفك بعد جسمً واضح وٌصفها  المصة أن الراوي ٌسهب أسهابا

لكن نالحظ أٌضاً أن المروي له مجهول ولٌس له وجود داخل النص أي أنه  بهامن جمٌع جوان

أي المارئ المروي له فهو مروي تلمً لهذه المصة أو المارئ هو خارج نص السرد , والم

الشخص  ادئ مطمبن ولكن ، ما هذاها هو ذا مؽرق فً نوم ه((من مثل لوله المفترض ، 

ٌتوجه بالسؤال ؟  ٌخاطب السارد هنا ولمنل : من ,وهنا نتساء5((الؽرٌب ٌمبل ساعٌا الٌه 

نه ٌخاطب شخصا ال نعرفه عن لرب كما ال نعرفه هو فهو ومن ٌخاطبه بعٌد ٌبٌن لنا النص أ

 ً ً  عنا زمانٌا عالم افتراضً فً سارده وشخوصه ومتلمٌه اٌضا  مما ٌعنً أنه ٌنتمً إلى ومكانٌا

نه لٌتردد: اٌمذؾ بنفسه فً امواج النوم هذه التً تتمثل امام عٌنٌه؟ ام )) انَظر الٌه ، أ  :

انظر !اترى حركة ؟ اسمع! اتحس نبؤة كل ٌداعبه النوم ول ٌنام؟  ٌبمى على الشاطا ٌمظان

سبلته  لبل أن ٌوجه حدٌثه ولمن وجه السارد أله فال نعلم من هو المروي ، 2... ((شٌا هادئ

ذ ٌنتمل خرى لتمدٌم المروي له إلة طرٌمة آكما تشهد بعض النصوص المتخٌ لى عبد المطلب،إ

كم لبث الفتى فً  ((و المروي له لى دور المتلمً ألسارد من وظٌفة االخبار والسرد  إا

ن ما بخلت به علٌن ، ولد سؤلت الدٌر..؟ وكٌؾ كانت حٌاته فٌه ؟ لال محدثً: لو علمت ذل

ري من هو . فال ند3((عنه اشٌاخنا... كلهم ٌمولوا الجملة التً لالها الرواة المإرخون

الٌتٌم ( ومثل ذلن ماورد فً لصة )كٌمون  لٌه بالسؤال عن الفتىمحدث السارد الذي توجه إ

رى ولد تؽٌر إذ ٌفاجبنا بمحدثه مرة آخص عند حدٌث الراوي العلٌم عن والدة الرسول 

للت لمحدثً : فمد زعموا أن عبد المطلب خرج مولعه من راو إلى مرو له حٌن ٌمول : ))

فنحر األبل ألهل مكة , ونحر األبل على رإس الجبال لٌطعم الناس ولٌطعم الوحش بعد ذلن 

ولهذا ٌتبٌن أن مستوٌات 7, لال وهل كان عبدالمطلب إل نعمة للناس ونممة على األبل ((

كل منها ٌعطً ركٌزة معٌنة إلى والمروي له داخل النصوص وخارجه  وحضورالراوي

تصال لتكملة حلمة إالسارد وٌعمل على أثراء وتأطٌر نصوصه بمكونات سردٌة لتكون 

 .عناصر حكاٌته 
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 املبحح الجاني

 : احلدخ املتخيل     

نه  )) سلسة من الولابع المتصلة تتسم بالوحدة والداللة وتتالحك على أ الحدثٌمكن تعرٌؾ      

ً إ ،1(( من خالل بداٌة ووسط ونهاٌة تصٌر به ذات وحدة  ذ البد من)) ترتٌب األحداث ترتٌبا

ساسٌة تتعلك تركٌز الحمابك حول حمٌمة جوهرٌة أو فكرة عامة أو شخصٌة أوٌمصد بها عضوٌة 

وٌشكل الحدث محوراً أساسٌاً ترتبط به العناصر  ،2ر والشخصٌات االخرى ((بها الحمابك واالفكا

 –حداث ال )) بتتابع األالفعل والحركة إذ ال تموم الحكاٌة إالسردٌة األخرى ,وهو جزء متمٌز من 

وعلٌه ٌعتمد فً  ،3وما ٌنشأ بٌنهما من ضروب التسلسل والتكرار(( –م متخٌلة والعٌة كانت أ

والحدٌث أوالخبر والتتابع ،نه ال ٌخلو من التنظٌم رٌن الشخصٌات إال أوتحتنامً الموالؾ 

المصة وجمعها لصص وتطلك على المكتوب من الحكاٌات واالخبارالممصوص هو
4

، وتظهر 

   ى إنتاج سردي فً الزمان .مٌته  فً بناء الخبر ألنه ٌؤدي إلأه

 األخبار: اولا: 

ؾ عند  الوصؾ الشفوي وال تم ن داللته متطورة ومتنامٌةا أبع اللؽوٌون معنى الخبر لٌؤكدوتا    

الخبر مشترن بٌن االدب والتارٌخ ٌتم تحدٌده بالطرٌمة التً ٌتم فٌها التعامل مع الوالع ، ف للوالعة 

ً من أشكال السرد ، فمثل  ))شكالً أ5ن سمة االدبٌة ؼاٌة متمصدة فً االخبار االدبٌة إال أ ساسٌا

حتى تعددت موضوعاته  كما تعددت وظابفه ،فهو أصؽر وحدة حكابٌة ، لذا  ،6العربً المدٌم   (( 

الخبر بسرود التارٌخ ومروٌاته ومنه وكثٌرا ما ٌرتبط  ,0لذا ٌعد أصل االجناس االدبٌة السردٌة

المتوارثة شفوٌاً جٌالً  المروٌاتٌعد خبراً تارٌخٌاً ألنه )) مبنً على  إذالخبر فً السٌرة النبوٌة 

نعت الخبر  ولدالخبر البسٌط :أولهما //  وورد فً السٌرة النبوٌة بنوعٌن : ، 1((   لعن جٌ

لى حكاٌة ال تحتفً بالمكونات السردي الذي ٌختزل النص لٌحوله إ خطابهإلٌجاز  بالبساطة

مساحة واسعة من الوصؾ من زمن وفضاء وشخصٌة لتشؽل االمتداد الالزم  السردٌة وال تعطٌها

سلوب والتركٌز على وٌرتبط به مع اإلٌجاز فً اإلوٌركًز الخبر البسٌط على الحدث  والتصوٌر 
                                                           

1
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نها تعد ر البسٌطة على الرؼم من بساطتها إال أواألخبا 1رتكازه على مرجعٌات تارٌخٌة إلوالعٌته 

ماضً كالحكاٌة والمصة والسٌرة , وٌذهب الدكتور دمحم ال نواة أساسٌة لألنواع السردٌة األخرى

نما تلتمس البساطة من الحركة اطة عاللة بطول األخبار ولصرها وألى أن ))لٌس لهذه البسإ

ً فً ثنابٌة ربٌسٌة واحدة ((  ومن هذه األخبار البسٌطة ,   2السردٌة التً ٌمكن أن تختزل ؼالبا

)) لال ابن (  صلى هللا علٌه واله وسلم) خبر والدة النبً دمحم   والتً وردت فً نص السٌرة النبوٌة ه

بٌه عن جده لٌس بن مخرمة , بن عبد هللا بن لٌس بن مخرمة عن أإسحاق : حدثنً المطلب 

،  3 ( ٌوم الثنٌن لثنتً عشر لٌلة فً شهر ربٌع الول من عام الفٌل (( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصولد رسول هللا ) 

ل النص وأسس لبناء ختزل حركة سردٌة  داخبه لكنه إسلوفهذا الخبر رؼم بساطته وإٌجاز إ

 رواٌة معٌنة.

 :الخبر المركب  ثانٌهما //

لكن  األدبً فً التملٌد لتركٌب لد أهل النصوص للرسوخ والتمددلى انتمال من البساطة إاإلن إ    

ً  نلدرة الخبر على أ وٌمكن ة والسٌرة كالحكاٌة والمص تجعله ٌنتج جنس سردي آخر ٌتوالد سردٌا

لى البنى ٌصعب إرجاعها إبسٌطة أو النهوض على بنى معمدة سس من بنى ن ٌتأللخبر المركب أ

وما ٌتوافر فً الخبر )) من خصابص تجعل الربط بٌن وحداته أمراً ممكناً سواء كان ،  4البسٌطة 

والمسرحة أو عن طرٌك التضخٌم والتفصٌل و المواصلة حتواء أالجمع أو األكان ذلن عن طرٌك 

و على لسان ؼٌره تارة أ خبر الواحد على لسان شخص تارة ٌراد الأوعن طرٌك التروٌة , أي إ

ن الخبر المركب ٌتأسس ,  ولهذا ٌمكن المول : إ5خرى , فتتؽٌر صٌؽته كلما نسب لراو جدٌد ((آ

ولد وردت فً السٌرة النبوٌة كثٌر من  شخصٌات ،حداث وتعدد ال: تراكم األعلى مبدأٌن هما 

خبار والعٌة أو أوسع من األخبار البسٌطة سواء أكانت شؽلت مساحة أاألخبار المركبة التً 

ؼراضها من مثل ما التً لد تعددت أ  السٌرة النبوٌة أخبارو منامات كما فً و رؤى أعجاببٌة أ

)) أخبار الكهان العرب أخبار جنسها بــ خبر وهً  أورده ابن هشام فً سٌرته , فمد اورد خمسة

وخبر خبر الصحٌفة  وخبر اآلذان وخبراإلفن واألحبار من الٌهود والرهبان من النصارى , و 
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األخبار هوٌته وٌبدو أن هنان خصابص منحت هذه ،  1(( ؼزوة ؼالب بن عبد هللا اللٌثً 

ً إد تارٌخً ووالعً عوهذه األخبار تمتاز بالسند ولها باإلجناسٌة تلن ، ستهاللٌاً بوصفها مكونا

حٌث مد على ؼاٌات ومماصد أدب السٌرة ,أخذت األخبار فً السٌرة النبوٌة وظٌفة مركزٌة تعت

وهو الذي تتوالى به األحداث فً النص توالٌاً ,   النسك المتتابعأخبار السٌرة النبوٌة على  تعتمد

 ً وعمله ٌمؾ على التوثٌك السارد فٌها على النمل  دور حسب ترتٌبها فً الولوع وٌمتصر زمنٌا

ً لد توالت فً السٌرة النبوٌة , ساق أوهنان أنالمضبوط  كنسك التضمٌن والنسك الدابري ٌضا

 ن تلنال أالنمطة نفسها التً بدأت منها إ لىداث من نمطة ثم تعود فً النهاٌة إوالذي تبتدأ فٌه األح

النسك فً عملٌة بنابها على ن أؼلب حوادث السٌرة لد تعتمد ة , إذ أاألنساق لم تشكل مساحة كبٌر

ً دونهم ممٌزات الخبر فٌها تأكٌده على نمل الوالع،وكان أ  المتتابع أٌة  ة اإلخبارٌة نمالً متتابعا

خبار فً السٌرة النبوٌة لد ن الموضوعات التً سجلتها األونجد أ,  2انحرافات تخلخل بنٌة متنها 

حادٌث الؽزوات أثناء فترة نشأتها الذي ٌرتبط برواٌة لصص المعارن وأترتبط بمعنى الخبر 

تراكمات الرواٌة الشفوٌة من جٌل لكن تلن األخبار نتٌجة التهوٌل الذي أنتمل الٌها عبر  , وؼٌرها

ولد  صبحت تتجاوز حدود وصؾ التجربة الوالعٌة للحروب والؽزوات فً السٌرةخر أإلى آ

 ٌرة ومنها : خبار متنوعة فً السوردت أ

 األخبار الوالعٌة :  –أ 

ً إ      ن كما أدراكه وتمثله ,ل الناس فً إذا توازى مع التجربة وتساوى كٌكون الخبر والعٌا

ها بوالعٌتخبار السٌرة النبوٌة  تخٌٌلً وحوادث تخٌٌلٌة , وتمتاز أوالعٌة الخبرتتأسس بؽٌاب سارد 

ن الخبر فٌها مروي ؼٌر وأإلسناد فٌها تموم على التوثٌك ذ كانت وظٌفة الصمت به إوالسند الذي أ

مخترع وهو ٌسجل األحداث التارٌخٌة فتكون لها صفة الحمٌمة الفعلٌة وهو ٌمتلن مرجعٌة والعٌة 

لى أخبار بالرجوع إ, 3متدادات تخٌٌلٌة  وٌكون محدداً بكل التفاصٌل دون إ تسجل األحداث داخله

ً عنوان " خبر" أعطت لها مسوؼ ام التً وضعها تحتسٌرة أبن هش سندة خبار ملتجنٌسها وفك أ ا

سحاق على نملها  ومارس مرسلة ولعت فعالً حٌث حافظ أبن إ ولها هوٌتها النصٌة  , وهً أخبار

فٌها دور الراوي المفارق لمروٌه عبر وظابفه البنابٌة للحفاظ على تنسٌك وتوزٌع الحكً ومسن 
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خبار الوالعٌة فً السٌرة النبوٌة التً ومثاالً لتلن األ, 1ة  خٌوط الروي بصورة متوازنة وعادل

مولى  بً جهم حاق : وحدثنً جهم بن أسبن إلال أ)) بنسك بنابً متتابع حدٌث حلٌمة جاءت 

من حدثه لال كانت حلٌمة الجمحً عن عبد هللا بن جعفر بن أبً طالب أو ع الحارث بن حاطب

نها خرجت من بلدها مع زوجها رضعته تحدث أالتً أب السعدٌة أم الرسول ص ٌإبنت أبً ذ

ء لالت وذلن فً سنة بن لها صؽٌر ترضعه فً نسوة من بنً سعد بن بكر نلتمس الرضعاوأ

ا لالت فخرجت على أتان لٌلة لمراء وهللا م شهباء لم تبك ا تبض لنا بمطرة وما تنام لٌلنا لنا شٌبا

ما فً ثدًٌ ما ٌؽنٌه وما فً شارفنا ماٌؽذٌه جمع من صبٌنا الذي معنا من بكابه من الجوع أ

صلى هللا ل ولد علٌها رسول هللا )امرأة إ لال ابن هشام : حتى لدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما من

 بً الصبً فكنا نمول ٌتٌم وماكنا نرجو المعروؾ من أإنما ٌتٌم وذلن  لٌل لها انه ( علٌه وآله وسلم

, ٌمثل هذا الخبر  حادثة والعٌة روٌت عبرسلسلة من 2(( مه وحده فكنا نكرهنع أعسى ان تص

حداثها تخلخل زمنً , فجاءت متسلسلة دون أي تداخل فً أي وكذلن تم سردها دون أالرواة  , 

 .مع  لصة أخرى   

 : العجاببٌات أخبار  –ب 

, والبنٌة العجاببٌة فً  3العجاببً هو التردد الخارق للطبٌعة وما الٌمبله الوالع والمجتمع    

ٌة من طبٌعة الثمافة نفسها المؤسسة على الؽٌب , الذي النبوٌة احدى ركابزها فهً )) متأنالسٌرة 

العالم باألخبار ن الوالع المتماس معه وهً تصؾ وعت بعض أخبار السٌرة بالحدٌث عنه أتكفل

ٌة فً نص السٌرة النبوٌة تأخذ بعداً اآلخر وعاللته بعالم الدنٌا , األمر الذي جعل األخبار العجابب

ً لم ٌمنعها من توظٌؾ اآللٌات  .4لى اإللناع والتأثٌر(( السردٌة التً توسلت بها وصوالً إ والعٌا

ً مختلفا , ومن هذه العجاببٌات فً  فالعجاببٌة فً السٌرة النبوٌة لها بنٌتها الخاصة وتتخذ مسوؼا

( , ففً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاً بهٌبة رجل ماكر فً هجرة النبً دمحم )السٌرة النبوٌة ماورد عن ذكر إبلٌس متجسد

: ))لال لما أجمعوا لذلن وارادوا ان ٌدخلوا فً دار الندوة لٌتشاوروا فٌها فً أمر الخبر األول 

بلٌس عترضهم أالزحمة وإرسول هللا ص ؼدوا فً الٌوم الذي اتعدوا له وكان ذلن ٌسمى ٌوم 

ا على بابها لالوا من الشٌخلؾ على باب فو هل نجد سمعت شٌخ من ألال  الدار فلما رأوه والفا
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ا عكم لٌسمع ما تمولون وعسى أن ل تعدتم له فحضر مبالذي أ ما أ,  5ونصحا  ((  ٌعدمكم منه رأٌا

)) لال ابن اسحاق : وحدثنً ٌزٌد بن  لى ؼزوة بدري لرٌشاً بالخروج إبلٌس ٌؽرانً : أالخبر الث

عن عروة بن الزبٌر , لال لما أجمعت لرٌش المسٌر ذكرت الذي كان بٌنها وبٌن بنً رومان , 

بكر فكاد ذلن ٌثنٌهم فتبدى لهم ابلٌس فً صورة سرالة بن مالن بن جشعم المدلجً , وكان من 

من ان تؤتٌكم كنانة من خلفكم بشًء تكرهونه فخرجوا جار أشراؾ بنً كنانة فمال لهم أنا لكم 

ا ((  ٌلٌة عجاببٌة عالٌة لٌؤمن لصورة فالخبران حدثان فوق الطبٌعً ٌمتلكان طالة تخ5ٌ 5سراعا

لى المربً و المسموع عبر لدرة المكون العجاببً فً تحطٌم مربٌة فرصة األنتمال إبلٌس ؼٌر الأ

كما ))لى مناطك عمٌمة إلكسابها تأثٌراً وبعداً , وتأسٌس رؤٌة أخرى ودفعها إ لوفة الرؤٌة المأ

ٌحمك الخبران وظابؾ العجاببً خارج النص حٌنما ٌكسران المألوؾ فً العرؾ االجتماعً 

لصورة الشٌطان ؼٌر المربٌة وداخل النص عندما ٌمارسان الوظابؾ األدبٌة من إثارة للمارئ 

 .3(( الشٌطان وإؼناء للسرد بالتوتر والترلب لخداع 

 

    :  التنبإٌةخبار األ  - ج

المروٌات حدى أنواع المنامٌة أ خبارذ تعد األإر التنبؤٌة على الخبر المنامً خباتموم اال     

مما سمح درتها الرمزٌة على تصوٌر الوالع كما تتمٌز بمصال رسالة ما السردٌة المساهمة فً إٌ

صبحت ولهذا أبناء الوالع الدٌنً والفكري ،  الثمافة العربٌة للمشاركة فً بنٌة لها أن تخترق

الرؤى والمنامات مكوناً سردٌاً مهما فً النصوص االدبٌة  بوصفها محفزات سردٌة ترسم للثمافة 

ً من خالل كشفها المخفً والمحجوب , األمر الذي ٌ جعلها تمثل دعامة معرفٌة عمٌمة تطلعا

ً ما ٌكون رمزاً وإشارة وداللة ....والرؤٌة نظرة اس تشرافٌة والرؤٌة ))هً ما ٌراه النابم وؼالبا

اٌراه لمم  تشابه االحالم فً انها تصوٌر والرؤٌة بمفهومها العا ،4 لنتٌجة مستمبلٌة حتمٌة ((

ن الحلم ٌرتبط بنفسٌة الحالم ومشاؼله فاألحالم ماهً اال شكل من أشكال الشخص أثناء نومه إال أ

ً ٌحدث أالسلو ً نفسٌا انب ٌك الجعن طر لنوم بطرٌمة ؼٌر ممصودةثناء ان اإلنسانً ونشاطا

وٌمكن  التحمك المستمبلً ،على عكس الرؤٌة التً لد تتصؾ بالالوعً فً الجهاز التنفسً 
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نها من عند هللا سبحانه وتعالى أنها أول طرٌك لكشؾ مافً الؽٌب أي أ تعرٌؾ الرؤٌة الصادلة

بشًء صد التبشٌر مراً ٌحبه فٌه هدؾ ولصالحٌن وتكون عبر مشاهدة النابم أٌختص فٌها عباده ال

ً لذلن نجده فً أ نشارات لعالمات النبوة وأرؤٌة هً إولد تكون الفٌه خٌر للرابً  دق مصدالا

لصة النبً ٌوسؾ )ع ( ، وما نجده اٌضاً عند رسولنا األكرم النبً دمحم ) ص( فً رؤٌاه الصادلة 

التً عن طرٌمها عرؾ نبوته حٌن لال هللا سبحانه وتعالى }لَمَد َصدَق هللا َرسُولَهُ الرؤٌَا بالَحك { 

ض أو لناع ٌكشفه الؽموض والحجاب ن الرؤٌة الصادلة هً تحمك مح،ولهذا ٌمكن المول أ1

ولد تعامل المرآن  عاد داللٌة تشٌر الى رموز معٌنة ،وتمثل اختزاال ألحداث مستمبلٌة تكون ذات أب

الكرٌم مع الرؤى واألحالم وفك تفسٌر واضح حٌث حفل النص المرآنً بالرؤى الصالحة التً 

ً و مصدر وحً األنبٌاء ألن رؤٌاهم حك ً واضحا )ص ( كما اهتم النبً دمحم  تمثل مصدالا

فمد تضمنت السٌرة النبوٌة  أخباراً نبوبٌة حلمٌة وتبشٌرٌة تعمل )) واصحابه بتأوٌلها وتفسٌرها ،

ً ( ومثلت أملسو هلآو هيلع هللا ىلصعلى التبشٌر بظهور النبً ) لوالدة الشخصٌة المركزٌة وتأكٌد فاعلٌتها فً  عداداً نصٌا

( من خالل النبوءات الحلمٌة والتبشٌرٌة حٌث ملسو هلآو هيلع هللا ىلصة النبً دمحم )أي والد، مجرى النص السٌري 

ً للشخصٌة المركزٌة فً والدتٌها التارٌخٌة والمعرفٌ ة,واستطاعت على نحو نبوبً شكلت تطلعا

لوحً وتحمٌك ذ تعد والدته معرفٌة مع نزول اٌاته فاصالً تارٌخٌاً بٌن زمنٌن إنسان تعد حوالدة إ

ً بنٌت علٌه النبوة ورسسالة الدمحمٌة، وأالر مت صورة للوالع الثمافً صبحت مرتكزاً وأساسا

على الرؤى بن اسحاق كثٌراً من األخبار ترتكز حٌث ٌجمع أبن هشام مستنداً على أوالمعرفً ، 

ٌة تثبٌت النبوة وتعمل على توظٌفها فً الثمافة األمر الذي ٌجعل السرد والنبوءات تشتؽل نحو

 ألخبار وتكشؾ عن حضورها الثمافً ن تمؾ على مكامن السرد فً هذه اٌثة وآلٌاتها االحد

ً لمفبوصفها معٌاراً أ حٌث تموم األخبار , 2(( هوم النبوة التً تسعى الثمافة اإلسالمٌة العامةساسٌا

صٌؽة النبوبٌة على ثنابٌة اإلسناد والمتن , أسوة ببمٌة أخبار السٌر األخرى )) فاإلسناد ٌمثل ال

ً ٌمكن أاالستهاللٌة التً ٌبدأ بها الخبر النبو ً من بً كما ٌمثل عنصراً ثابتا ً أساسٌا عتباره مموما

والسند  ، 3ممومات الخبر فإن لكل خبر سند ٌختلؾ عن ؼٌره ومانحاً الخبر الثمة والمصدالٌة (( 

النبوٌة  فً األخبار ٌمر عبر سلسلة من الرواة , كما أن جمٌع الرؤى التً وردت فً السٌرة

حداثها المختلفة فنجد أن هنان رؤى حدثت لبعض الشخصٌات تحممت بظروفها الخاصة وأ

                                                           
   54 ٌةسورة الفتح . آ  - 5
2
 61 -52سٌرة ابن هشام انموذجا : ’ سردٌة النص السٌري  - 
3
 235الخبر فً األدب العربً ، دمحم الماضً :  - 



 

50 
 

 مكونات المتخيل السردي 
 

وآله صلى هللا علبٌه الموجودة فً نص السٌرة النبوٌة لد تحممت فً زمنها المستمبلً كرؤى النبً دمحم )

( والنبوءات التً حدثت لها اثناء حملها به وطفولته ملسو هلآو هيلع هللا ىلصم الرسول )( لنبوته ورؤٌة السٌدة آمنة أوسلم

لحالم فً منامه رمز وتمثلت بعض الرؤى فً السٌرة النبوٌة على شكل رمز أو رموز ٌأتً ل

ٌل معٌنة بحسب التأوٌل أي أن كل حتل مولعاً كبٌراً فً الرؤى واألحالم وله مدالمعٌن والرمز أ

ماٌرى فً المنام من رؤى واحالم فٌها رموز معٌنة كالطابر واألفعى وؼٌرها مما ٌحمل رموز 

ً لتفكٌكها وتأوٌلها ؼٌبٌة ٌؤولها المعبر لما  ٌدل على اشارة معٌنة ولكل رمز لدٌهم ٌراه مناسبا

النبوٌة وهً تعود لرؤٌة سابمة وهنان بعض الحوادث التً وجدت فً نص السٌرة وحدث معٌن ،

عن طرٌك رمز معٌن تم تأوٌلها وحدث فعلها فً المستمبل ومنها رؤٌة عاتكة بنت عبد المطلب 

بن عباس وٌزٌد بن رومان , عن إسحاق  ))فؤخبرنً عكرمة عن أوالتً تضمنت لول ابن 

بثالث لٌال رإٌا عروة بن الزبٌر,لال : ولد رأت عاتكة بنت عبد المطلب لبل لدوم ضمضم مكة 

أٌت اللٌلة رإٌا أفزعتها فبعثت الى أخٌها العباس بن عبد المطلب فمالت له : ٌا أخً وهللا لمد ر

ن ٌدخل على لومن منها شر ومصٌبة فؤكتم على ما أحدث به فمال لها : افضعتنً وتخوفت أ

ا البل على بعٌر له حتى ل ى صوته إولؾ باألبطح ثم صرخ بؤعل مارأٌِت لالت : رأٌت راكبا

لٌه ثم دخل المسجد والناس ٌتبعونه إ عوالمصارعكم فً ثالث فؤرى الناس تجمعواانفروا بالؽدر 

ً ثالث فبٌنما هم حوله مثل به بعٌره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ال انفروا لمصارعكم ف

وي حتى بً لبٌس فصرخ بمثلها ثم اخذ صخرة فؤرسلها فؤلبلت تهثم مثل به بعٌره على رأس أ

إذا كانت بؤسفل الجبل أرفضت فما بمً بٌت من بٌوت مكة ول دار ال دخلتها منها فلمة , لال 

نها ففً هذه الرؤٌة نجد أ, 5 العباس : وهللا ان هذه لرإٌا , وانِت فؤكتمٌها ولتذكرٌها ألحد ((

كتسب خبر هذا ( حٌث أملسو هلآو هيلع هللا ىلصمها ووالعٌتها بزمن النبً دمحم )تحممت بزمن المستمبل وتنطبك مصادٌ

ً فً الوالع وتداخل حدث هذه الرؤٌة مع الحدث الذي تحمك فً الوال ع فأن ذلن الرؤٌة مسوؼا

اٌاها كل بٌت وتسرب خبره فً كل ودخول شظ نفالت الصخرة المرمٌةالترمٌز لتلن الرؤٌة بإ

لً له تحمك فً السمة الوالعٌة بٌت من بٌوت مكة وولوعه علٌهم كالصاعمة هو حدث تخٌٌ

نها إلى شخصٌة معٌنة بل أ ل  رٌبة من الوالعٌة لكنها لم تُحِ فشخصٌة الراكب هً شخصٌة تخٌٌلٌة ل

الٌعلن لى مرجعٌة والعٌة للشخصٌة , كما الٌحٌل إ , فالحدث فً الرؤٌاتحتمل التعدد والتأوٌل 

عالٌة ٌمنح الشخصٌة كثافة تخٌٌلٌة  مر الذيلن , األومتى حصل ذالخبر كذلن متى ولؾ الراكب 
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كة ولوع معر( فً ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوتحممها لد حصل فً عهد النبً دمحم )وولوع نبوءتها  وتحممت هذه الرؤٌة, 

ى الوالع وحٌن ذلن لد ن مرجعٌة والعٌة مما سحب الخبر إلمتللد أ طار المكانً للرؤٌابدر فاإل

ذات مرجعٌة  ولد وردت بتلن الرؤٌة اماكن ماهو تخٌٌلً ماهو والعً وبٌن لتداخل حصل ا

بً لبٌس سالم جبل أو أشارة إلى اإلبطح وهو وادي مكة , والمسجد وهاأل تارٌخٌة والعٌة مثل 

رة النبوٌة هً ذات طابع ن الرؤى واألحالم التً لد وردت فً السٌفً مكة هو مكة , ولهذا فإ

ً ألشاراتها الرمزٌة المعٌنة التً تم خاص حٌث أنها لد تحممت أ حداثها فً زمن المستمبل وفما

شكل كامل ولد تم تفسٌرها فً داخل السرد وكان سردها ذات كثافة منتظمة وتحدث عنها الراوي ب

ً إلشارات وأ حداث مستمبلٌة لد تحدث وحدثت فً زمن المستمبل  بناًء على تلن تأوٌلها وفما

     وحدث معٌن.تً تدل كل منها على معنى  الرموز التً وردت فٌها وال

ا   : الحكاٌة فً السٌرة النبوٌة – ثانٌا

حد األجناس األدبٌة المهمة التً ٌتم نملها وتداولها عبر األجٌال وهً بمفهومها الحكاٌة هً أ    

وشكلت الحكاٌات فً السٌرة , 1العام )) سرد لصصً ٌروي تفصٌالت حدث والعً او متخٌل ((

ً فً عملٌة بنابها و النبوٌة ً مهما خبارها بشخصٌة تستمد وترفد أ))حكاٌات  تمتاز لكونهامموما

ن السٌرة النبوٌة هً تً تمثل محوراً لألحداث السٌما وأمركزٌة هً شخصٌة النبً ص وال

حكاٌات ولصص حدث معٌن الؽاٌة منها التوثٌك عبر الوالعة التارٌخٌة والتأثٌر عبر الصٌاؼة 

السردٌة للوالعة , والحكاٌات السٌرٌة ال تفٌض على مساحات أخرى مثل تلن التً تفٌض علٌها 

اتها الثمافٌة جعٌالمصص األدبٌة لكن تبمى الشخصٌة فٌها العنصر الحٌوي التً ٌمكن معرفة مر

, ولد تم تمسٌم تلن الحكاٌات فً السٌرة  الى :   2((حداث نطوي علٌها من أجتماعٌة وما تواإل

وكانت فً السٌرة النبوٌة من الحكاٌات  وهً التً تروي فً إطارها مجموعة:   ٌةإطارحكاٌة أـ

ً لى ؼزواته وتتضمن لصصشأته إالتً تعنً بشخصٌة النبً دمحم ص من بداٌة ن  3لها إطار ممٌز,  ا

مجموعة لصص معٌنة ومثاالً لذلن ولو أخذنا كل لصة معٌنة لوجدنا كل منها تحتوي على  ،

مانجده فً كتاب على هامش السٌرة , ففً لصة الفٌلسوؾ نجدها تتضمن مجموعة لصص 
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ولصة ها , ولصة تبع تتضمن مجموعة لصص أٌضاً كمصة أبنه األول حسان والثانً عمر بداخل

 . 1ذو الشناتر وؼٌرها من المصص 

تضمٌن حكاٌة داخل حكاٌة اخرى (( )) والممصود بهاحكاٌات تضمٌنٌة :  بـ ـ 
2
 ٌتداخلو، 

وهنان حكاٌات متعددة ترتبط فٌها  لى نسك التضمٌنالسرد فً أخبارها وٌلجأ السارد إ

 سباب التماسنة توضح ألحكاٌة المضمنة مع حكاٌة اإلطار أما أن تكون عاللة سببٌوترتبط ا))

و تشابه المعنى بٌن المصتٌن لزٌادة التشوٌك معنى الحكاٌتٌن أو عاللة وحدة الموضوع أبٌن 

ٌن بٌن الحكاٌة المضمنة وحكاٌة وفً لصة المعراج نجد تحمك العاللت، 3واأللناع والتأثٌر ((

ً , مثال على ذلن وتألٌمه طار وتمنح الحدث تأثٌراً كبٌراً كما تعمل على تزٌٌن السرداإل  فنٌا

خبرهم الناس أ إلى(وسلمصلى هللا علٌه واله ))) فلما خرج رسول هللا : (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الحكاٌة التً أوردها النبً )

ذلن انً مررت فعجبوا ولالوا : ما آٌة ذلن ٌا دمحم ؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا لط لال آٌة 

بة فند لهم بعٌر فدللتهم علٌه وأنا موجه إلى الشام ثم الدا نفرهم حسبوادي كذا وكذا , فإ

ا ولهم إناء فٌه ماء لد أ لبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعٌر بنً فالن فوجدت الموم نٌاما

ؼطوا علٌه بشا فكشفت ؼطاءه وشربت ما فٌه ثم ؼطٌت علٌه كما كان وآٌة ذلن ان 

حداهما مل اورق علٌه ؼرارتان أم ٌمدمها جعٌرهم اآلن ٌصوب من البٌضاء ثنٌة التنعٌ

سوداء واألخرى ٌرلاء , لال فابتدر الموم الثنٌة فلم ٌلمهم اول من الجمل كما وصؾ لهم 

نهم هبوا فوجدوه نهم وضعوه مملوءاا ماء ثم ؼطوه وأوسؤلوهم عن اإلناء فؤخبروهم ا

هللا لمد مؽطى كما ؼطوه ولم ٌجدوا فٌه ماء وسؤلوا األخرٌن وهم بمكة فمالوا : صدق و

 ,7أنفرنا فً الوادي الذي ذكر وند لنا بعٌر فسمعنا صوت رجل ٌدعونا الٌه حتى اخذناه (( 

(  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتشكل هذه الحكاٌة خاتمة ثانٌة بعد الخاتمة األولى التً تمفل لصة المعراج برجوع النبً)

رتكزت على الحدث فاً , ولد أنحه بعداًمركزٌاً مضاعولد عمل مكونها على م رض الدنٌالى أإ

ها وشكل وبنابها عملت ن هذه الحكاٌات فً السٌرة النبوٌة وبطبٌعة سردونجد أ وتفرعاته.

محها ستعادة العالم الحمٌمً الذي ترعرت فٌه الشخصٌة وكشؾ مالحداثها وإعلى تماسن أ

 .ر رتكزت على الحدث وتفرعت منها مجموعة من األخباوتفاصٌلها ووالعها  , ولد إ

                                                           
1
 فحات) لألستزادة مراجعة بمٌة الص 65: 1وج   1:  2ٌنظر , على هامش السٌرة  ج - 
 1 43مموالت السرد األدبً , تودوروؾ ص - 2
 1 01 – 01) سٌرة ابن هشام انموذجاً (  , :  سردٌة النص السٌري - 3
4
 1   161: 1سٌرة أبن هشام ، ج - 



 

54 
 

 مكونات المتخيل السردي 
 

 الحدث فً على هامش السٌرة : -    

 نه لدم تخٌالً حداث وهو الحدث التارٌخً إال أمن األ سٌرة طه حسٌن على نوع محددتموم      

 ً المتن الحكابً على  الحدث التارٌخً كما سنرى ، حٌث ٌعمل ال ٌشترط المطابمة التامة مع سردٌا

 ً بٌن المرجعٌة الحمٌمٌة المتصلة بالبعد التارٌخً والمرجعٌة  ثنابٌة التارٌخ / المتخٌل ، رابطا

 ً ضاؾ ألركان الحكاٌة التارٌخٌة التً أ التخٌلٌة المرتبطة بالحدث المصصً ، لكننا نجده مخلصا

بعادها النفسٌة وموالفها ببناء أ عن العناٌة لها تفصٌالت تتعلك بالشخصٌات وبناء كٌنونتها فضالً 

لى ذلن انشؽاله فً طرٌمة تمدٌم الحكاٌة وتنظٌمها وتشٌٌد نظام ؾ إنسانٌة،أضومشاعرها اإل

 سردي محكم ٌعمل على خلك االثارة والتوتر الذهنً لدى المتلمً .

ن السٌرة فٌما لو افترضنا أ  -أولهما /التمطٌع الحكابً:   ولد تم تمدٌم السٌرة  ضمن  مسارٌن

ً كبرى لام النبوٌة بناء نسمً موحد أو وحدة سردٌة  إلى مجامٌع  طه حسٌن بتمطٌعها نصٌا

لمة بحٌاة الرسول وأخباره ٌجاد عاللات نسمٌة فٌما بٌن األحداث المتعلصصٌة ثم  عمل على إ

 بعد تمطٌعها وتوزٌعها طول االجزاء الثالثة وهو ما سنسمٌه ب) المصة الكبرى (.حصراً 

ستملت كل مجموعة لصص أ تب بتركٌب  سٌرته منحٌن لام الكا – نٌهما/ التركٌب السردياوث

 ً ً  لصة بشخصٌات منفصلة عن ؼٌرها  زمانٌا ً  ومكانٌا من  ما كانت هذه الشخصٌات جزءاً  ، وؼالبا

بالتبشٌر بدعوته فً الدٌانات األخرى ، فزرع فً  متداد تارٌخً دٌنً ٌتعلكسٌرته النبوٌة أو لها إ

ر السٌرة المعطرة منطمٌة  إلٌراد أخباحكابٌة لٌتمكن من خلك الترابطات السببٌة وال فعاالً داخلها أ

 .لى لصة .وسنطلك علٌها ) المصص الصؽرى (نجاز مهمة األنتمال من لصة إكما تساعد على إ

ً مبثوثة على طول المتن وتضم سٌرة الرسول الكرٌم دمحم )ص( وه  : المصة الكبرى  - أ

و أخبار بسٌطة أنها ما جاء على هٌبة تم تسرٌدها بطرابك متنوعة ومختلفة مالحكابً 

متفرلة وضعت فً بطون لصص  حادٌثعلى شكل حكاٌات وأ مركبة ومنها ما جاء

خرى فً النص  ٌات ظاهرة آما نستطٌع تجمٌعها عبر أحداث وحكاٌات شخصإن أخرى

ً  ن متون على هامش السٌرة لم تشهد حضوراً بمعنى أ لشخصٌة الرسول، فلم تمنح  سردٌا

ً داخل النص ،وبالتالً لٌس هنالن أ او وظٌفة تمارسهأ الشخصٌة فعالً  تنجزها ولم  حداثا

ً نما جاءت بوصفها اعد فً تمدٌم الحدث ونموه وتطوره،أتس توكل لها مهام ً  موضوعا  سردٌا

ضالت الدار بالٌتٌم  لٌها بضمٌر الؽابب ))لشخصٌات االخرى , وعادة ما ٌشٌر إل

ا  وعلٌه  وحاضنته بعد أن ألفرت من امه آمنة فضمه جده الشٌخ الٌه وكان به حفٌا
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ا  ال فً ر السارد لرٌبا من شخصٌة الرسول إولم ٌظه، 5، ٌكرمه وٌإثره بالخٌر (( حرٌصا

التً تتحدث عن بر  )البر((،و لصة ) الحاضنة مواضع للٌلة من المصص ومنها  لصة 

وأخذ الطفل ٌحس ذلن وٌنعم به حساسه بحنان جده ))ر السارد مشاعر الٌتٌم وأفذكه جده ب

لٌه بل ٌطمع فٌه ،وٌبلػ من الجرأة علٌه ما لم ٌبلؽه صؽار بنٌه ٌؤلؾ جده وٌطمبن إ،و

)) فلٌس ؼرٌبا أن ٌلم المرض بالشٌخ ، كذلن أظهر لنا معاناته بفمده    2(وكبارهم (

التً كانت 4)راعً الؽنم (ولصة،3تلا للبه حزنا وألما ((وٌثمل علٌه، فٌكتبب الٌتٌم وٌم

) شوق الحبٌب الى  وفً لصة،مشؽولة بعرض تفصٌالت زواجه من السٌدة خدٌجة 

شخصٌة زٌد بن حارثة وٌظهر لرب الراوي من ختصت بتفصٌالت التً أ 0الحبٌب(

زٌد  بنة عمه زٌنب التً كانت زوجول فً سرده حادثة زواج النبً من أشخصٌة الرس

ما ٌنمل ارد من الشخصٌة ومتابعتها عن لرب أنومن ذلن للٌل ما ورد تمرب الس لبله،

ً ن طرٌك رواة مشاركٌن فً الحكاٌة معلوماتها ع ً  فٌكون راوٌا ً أ ثانٌا للحدث ،لذا لم  و ثالثا

ً والتعرؾ على خلجاتها وبواطنها، إ نتمكن من مالمسة الشخصٌة  ذ لم ٌمنحها السارد صوتا

و فلم نتعرؾ علٌها عن ممربة ولم نتعرؾ على مشاعرها أ عن تارٌخها تتحدث فٌه

إلى وربما ٌعود ذلن  سعدها وٌبكٌها فً شبابها وكبرها ،معاناتها وآالمها ومخاوفها وما ٌ

وردها أ على هٌبة أخبار وحكاٌات مجزوءة ، ص لد وردتن طرٌمة تمدٌم سٌرة الرسول أ

خرى فلم تحتل السٌرة الشخصٌة آ صٌةضمن تركٌزه على عرض وتمدٌم شخالسارد 

و و الوصؾ ألم ٌشهد السرد توسعة فً المشاهد أوص( مساحة سردٌة كافٌة ،لدمحم)

كتفى بسرد ما هو متعارؾ من سٌرته مما ضٌك مساحة التخٌٌل السردي وأ العرض

المعطرة بما هو مبثوث فً بطون كتب السٌرة ،حتى أنه من حرصه الشدٌد كان  ٌخرجنا 

خبار لى الوالع عبر ما ٌذكره من أإ ٌات بعض المصص من عالمه المتخٌل وٌحٌلنافً نها

،ولربما كان ذلن نتٌجة تخوؾ الكاتب وحذره  6مسندة تؤكد مصدالٌة ما ٌسرده من ولابع 

                                                           
1
  115  ،1ج على هامش السٌرة ،  - 
 115 ،1ج  ،على هامش السٌرة   - 2
 116، 1م. ن ، ج - 3
 وما بعدها  131، 2ٌنظر، م. ن ، ج- 4
  221-226، 3ٌنظر: م.ن ، ج - 5
6
. وخبر 114-1،101.وخبر شك بطنه وختم للبه بالنبوة ،ج 162-161، 1ٌنظر:  خبر حبه وتمدٌره لحاضنته "ام أٌمن" ،ج - 

ه من السٌدة خدٌجة ، ،وخبر زواج136، 2، وخبر استؽفاره لزٌد بن عمرو ،ج123-112، 1شفاعته لمراضعه من بنً هوازن،ج
 . وؼٌرها كثٌر.233، 2. وخبر والدته المباركة ،ج224، 2، وخبر االصنام المشدودة بالرصاص حول الكعبة ، ج 101، 2ج
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لى لدٌنً والتارٌخً الكبٌر والمهٌب فنحى عنها خٌاله إفً التعامل مع شخصٌة لها ثملها ا

ن النظر فً متون على هامش السٌرة أ فما ٌلفتانات , ورها من شخصٌات وكٌما جا

المتخٌل لد تجلى بوضوح  فً سٌرة بعض الشخصٌات المحٌطة بشخصٌة الرسول والتً 

 ً  شخصٌة جده عبد المطلب وشخصٌة أبٌهمن سٌرته المباركة مثل  و جزءاً  كانت حدثا

وشخصٌة امه آمنة وزوجته خدٌجة فتوؼل فً كشؾ بواطنها وتفصٌالت حٌاتها بما ٌرتبط 

ً ها وبواطنها  ، وكذلن أبحٌاة الرسول وأعمل خٌاله فً تصوٌر موالف حور تتم فرد لصصا

ٌذابها للنبً ومنها شخصٌة أبً جهل حتى انه لد افرغ حول شخصٌات عرفت بمعاداتها وإ

 لها وظٌفة تمارسها داخل السرد شخصٌة متخٌلة فاعلة  إلبلٌس مساحة سردٌة وجعله

أفرد لهم ذٌن لصحابه من الشهداء والمجاهدٌن فً سبٌل هللا ات أفضال عن عناٌته بشخصٌا

سٌرته ن الشخصٌات المحٌطة وأدوارها هً الحدث فً فصوال من سٌرته ، لنصل إلى أ

 المعطرة  كما سٌرد الحما .

 المصص الصؽرى :  - ب

التً بنٌت علٌها أجزاء أحداثها بعنواناتها والمستملة فً  مصد بها المصص المنفصلةون         

ذ ٌنهض كل فصل بمصة منفصلة عن األخرى وتتمتع باستمالل ، إ وفصول على هامش السٌرة

ً  متداداً ها من المصص ،و ربما ٌشكل بعضها إحداثها عما ٌجاورأ لوالدة أحداث منفصلة  زمنٌا

اشتمل الجزء االول على أربع ـ 1خرى فً موضع لصصً الحك  . وٌمكن تصنٌفها كاالتً : أ

 عشرة لصة ٌمكن تمسٌم أحداثها كما ٌلً  : 

البٌن  ( ولد أختصت هذه  المصص  -ؼراءاأل -الفداء –التحكٌم  –) حفر زمزم  - أ

 حداث ممهدة لوالدة الرسول مثل موطنه وأصله ونسبه فركزت علىبسرد أ

ما ابطال هذه المصص فهم : جده عبد صورة تارٌخٌة عن بٌبته ، أ تمدٌم

 المطلب ، ووالده عبد هللا وأمه آمنة ، وحاضنته ومرضعته . 

ختصت هذه راهب االسكندرٌة( ولد أ -البشٌر –الطاؼٌة  –الردة  -) المضاء - ب

الدٌانتٌن الٌهودٌة والنصرانٌة إلى بالد  المصص بسرد  أحداث سٌرة وصول

لصة )المضاء والردة  ولد تضمنت سٌرة وصول الدٌانة الٌهودٌة فً العرب،

حداث  انتشار الدٌانة  المسٌحٌة فمد ضمنت فً )لصة البشٌرو والطاؼٌة ( أما أ
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وهً فً مجملها لصة  متخٌلة  فً أحداثها وولابعها  سكندرٌة ( ،راهب اإل

 وشخوصها.

حداث والدة الرسول ختصت بسرد أالبر ( ولد إ -المراضع -الحاضنة-لٌتٌما) - ت

 وٌتمه ونشأته . 

 شتمل الجزء الثانً على خمس لصص هً :) الفٌلسوؾ الحابر ، راعً الؽنم، حدٌث إ -1

، تمٌزت كل لصة  فً أحداثها وشخصٌاتها ، نادي الشٌاطٌن( باخوم، صاحب الحانة

من أخبار متناثرة عن حٌاة النبً  ال ما ورد خرى ، فال جامع بٌنهما إلة عن األالمستم

كثر المصص عناٌة بسٌرته فركزت على أحداث بما كانت لصة ) راعً الؽنم ( من أور

فعلى ما فٌها من تشوٌك وتخٌٌل  ما لصة الفٌلسوؾ جارته وزواجه من السٌدة خدٌجة ، أت

التبشٌرٌة  خباروأبتعادها عن السٌرة إلى لصة الفتى الرومً أالا أنها لم تخل من ذكر األ

التً تنادى بالنبوة ولد سالها الراوي على لسان شخصٌاته ومنها شخصٌة  الشٌخ الرهبان 

 كما ورد حدث النبوة ونزول الوحً فً لصة نادي الشٌاطٌن .وشخصٌة بحٌرى . 

 تً: ) صرٌع الحسد، سٌد الشهداء عشرة لصة موزعة كاال ىشتمل الجزء الثالث على أحدإ -2

 نزٌل حمص، الوفاء المر، مصعب بن عمٌر ،طرٌد الٌأس، عداس،حدٌث  ذو الجناحٌن،

د فمد ما لصة صرٌع الحس، ألى الحبٌب، الملب الرحٌم (طبٌب النفوس، شوق الحبٌب إ

حداث متفرلة ا المشركون للنبً وجاء فٌها ذكر أختصت بذكر العداوة والبؽضاء التً أكنهأ

ر الدعوة ، اما بمٌة المصص فمد عن ذكر أحداث نش عن معاناة النبً مع لومه فضالً 

لب الرحٌم التً بمصة الم النبً وأصحابه من الشهداء وختمت ختصت بتفصٌل معارنأ

كثر الراوي فً هذه المصص من بن الرسول الكرٌم ابراهٌم. ولد أتناولت خبر وفاة أ

االستشهاد  بذكر االحادٌث النبوٌة واالخبار المتواترة المسندة . مما مال بها الى والعٌة 

 .مفرطة  

  

 أنساق بناء الحدث المتخٌل  -

تمدٌم خذت كل لصة بنظام خاص بها وطرٌك اث فً هذه المصص فمد أحدأما كٌفٌة بناء األ       

 نواع منفصلة هً :  ر تمسٌمها على أن نتولؾ على بعض منها عبحاول أتختلؾ عن االخرى ، سن



 

45 
 

 مكونات المتخيل السردي 
 

بعد حداث المصة جزءاً ا النوع من المصص ٌتم فٌه رواٌة أ: وفً هذ البناء الخطً المتسلسل   -1

كثر ة منطك السببٌة .وهو على ذلن من أحداثها مع اٌة لصة اخرى متبعجزء دون أن تتداخل أ

 :فمنها  األسالٌب وتعددهانوع ولد سارت علٌه أؼلب المصص مع ت االنساق ورودا وبساطة ،

 

ال ٌمبل التشعب ي المصص التً إشتملت فً بنابها على حدث واحد أ : الحدث الواحد -

نجزه الذي  أ  حفر ببر زمزملتصرت على حدث التً إ  )لصة التحكٌم(ومنه  واالستطراد 

ما تسلسل طار ،أحكاٌة عن هذا اإلال تخرج الشخصٌة واحدة  هً شخصٌة عبد المطلب ف

 الحدث فهو كالتالً : 

 حفرة فً الرض عبد المطلب  حفر

 

 حصوله على الكنز

 

 اختصام الموم واختالفه مع لومه فً رؼبته بسماٌة الحجٌج

 

 تعلٌمه صفابح الذهب على باب الكعبة

 

 سرلتها فً جوؾ اللٌل

 

 ابنابه ان رزق بعشرة ذكوراستضعاؾ لومه له ولسمه بالتضحٌة بؤحد 

 

 الحتكام للكاهنة هذٌم وسفرهم الٌها
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 اشتداد الظمؤ علٌهم فً الفالة وٌؤسهم وتفكٌرهم بالموت

  

ً أ نكساراً ار على خط تصاعدي واحد فلم ٌشهد أن الحدث سنفهم من هذه الخطاطة ، أ   و انحرافا

فمد ٌجمعها  حدث واحد عام وكبٌر ما بعض المصص : أ لحدث المتشعبا -عن مساره التولٌدي .

مالل والوحدة البنابٌة المنفصلة  لى حكاٌات فرعٌة  تتمٌز باالستنتشار إه ٌأخذ بالتوالد واإلنإال أ

من مثل حدث انتشار الدٌانة الٌهودٌة فً الٌمن الذي توزع على ثالث لصص متسلسلة االحداث  

ها لم تخالؾ خطٌة .  أال أن ٌات وادوارهاومتنامٌة صعودا مع اختالؾ  مجرٌاتها وتؽٌٌر الشخص

حداث وتسارعها و هذه تسلسل المنطمً والزمنً فً نمو األالحدث وتمدمه نحو االمام مراعٌة ال

 المصص هً : 

اشتهر بؽزواته وباسه وبطشه  بسرد لصة تبع بطل الٌمن الذي : وهً تختص لصة المضاءأـ 

طر االولى نطالع تكثٌؾ االخبار عن ؼزوات تبع سعلى لسان الراوي العلٌم ومنذ األ، عدابهإل

لى الٌمن أ األحداث  بالتشكل  والنمو لرؼبته بالعودة إمشارق االرض ومؽاربها ، وتبدالتً طالت 

لمؽرب األرض فأمعن فٌه فرٌمٌة حتى وصل ذعن لحكمه  الحجاز والشام ومصر وأن ابعد أ

 ً وٌمكن متابعتها على ة واحدة وبشكل خطً متنامً صعوداً تسٌر على وتٌر،  5  ؼزوا وفتحا

 : الحدث الول :  طرٌك العودة الى الٌمن النحو االتً

 الولوؾ عند ٌثرب التً احتلها تبع وترن فٌها أحد أبنابه                            

                                            

 عدم رؤٌته استبشارا بممدمه

  

 ؼدر اهل ٌثرب بابن تبع ولتلهم له

  

 لسمه بتدمٌر ٌثرب ومماومة اهلها 

   

 (( وتطوره)) تؽٌٌر مسار الحدث 

                                                           
1
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ً بعد أ نهاء الحربشٌخٌن من ٌهود ٌثرب ونصحهم له بإ لماءه من التوراة  تتنبأ  ن لرآ علٌه صحفا

 ً ٌخرج من مكة فٌجد العزة والموة وٌنشر دٌنه من هذه اآلطام  بمكانة هذه الدٌار التً ستنصر نبٌا

ؽٌر مسار الحكاٌة  مر الذي ٌؽٌر مجرى االحداث فٌت، األوٌخرج الناس من الظلمات الى النور

تهود تبع ونشر الٌهودٌة وتتمثل   الحدث الثانً :خرلاد الٌه الحدث االول و هو :الى تتبع حدث أ

نزوله بمكة وطوافه بالبٌت وكسوته  تخاذهما وزٌرٌنابة تبع للنصٌحة  وتصدٌمه لهما وأاستجب :

عتناله إلى الٌمن بعد إرتحاله وإ عتناله الٌهودٌةارتحاله الى الٌمن بعد إ للكعبة حرٌرا ودٌباجا

دٌة كبر وهو سٌرة الدٌانة الٌهوللحدث األ ستكماالً :  تعد هذه المصة إ لصة الردة -الٌهودٌة . ب

 :فً بالد العرب . لذا فهً تبدأ من حٌث انتهى دور تبع ، ولد بنٌت على 

 

خر مع مراعاة تؽٌر الشخصٌة التً تؤدي : إذ ٌنتمل السرد من حدث إلى آنتمال الحدثً اإل -

  حدث استالم أبنه حسان الملن والحكم و موت تبعحدث حداثها من فتبدأ أ الحدث ،

سلط ومٌله للفمه ٌستهل الراوي المصة بوصؾ شخصٌة حسان ومٌلها المدٌم للحرب والت

ً والتدٌن اللذٌن م ً  زجا فً واحد هو خروجه ؼازٌا باسم الدٌن  لنشر دٌن هللا وخوضه حربا

على أن  ومعاهدة أخاه عمراً اتفاق لادة الجٌش على الكٌد لحسان لى الحدث إنتمل ثم ٌ

))فؤؼمد النصل فً  صدر اخٌه  خٌهلتل عمرو ألى حدث م ننتمل إلثخٌه  ن لتل أٌملكوه أ

ا وأرتمى على جثته إ لاما من معالم الدٌن بطال ما كان ابوه واخوه لد أأ لى العرش معلنا

الذي ٌفضً   خٌهانتحار عمرو لشدة ندمه على لتل أ بحدث، تنتهً المصة   1(الجدٌد(

 . 2من لدٌم الزمان من فساد واضطرابتفرق حمٌر وعودتها الى شر ما عرفت حدث لى إ

للحدث العام فً متتالٌة : ال تختلؾ هذه المصة فً طورها  لصة الطاؼٌة - ث

ذ مانً وتؽٌر االدوار والشخصٌات ، إزمانٌة خطٌة ٌتم فٌها مراعاة التمدم الز

تتحدث هذه المصة عن شخصٌة ذو الشناتر ودورها فً طمس الدٌانة الٌهودٌة 

 على طرٌمة : فً الٌمن ،ولد بنٌت

ٌستهل الراوي المصة  لمصة ورود أكثر من حدث فٌها إذ شهدت ا :الحدث المتعدد  -

:))ذو شخصٌة ذا الشناتر وهو صهر عمر بن تبع ،فٌصفه بالمولفٌصؾ بالحدث الوصفً 
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الشناتر فظ ؼلٌظ الملب ، جافً الطبع، سٌا الخلك مدخول الضمٌر ، على ان خصاله 

كما ٌصؾ لنا ابنته  لٌه الحكم بعد موت عمروولد صار إ ،5هذه لم تكد تبدو للناس((

))كانت تماضر بارعة بٌها فٌمول: وجت من عمرو فٌصفها على الضد من أتماضر التً تز

كذلن ، 5الجمال ، ذكٌة الملب ، رضٌة النفس شدٌدة الحنان، انكرت فً زوجها الؽدر ((

ً ن لها صباوي بعرض شخصٌات حكاٌته فٌخبرنا أٌستمر الر ن وأ ،لم ٌبلػ الرابعة ٌا

 ً بنها ، ولامت على تربٌة خا زوجها إلى أ)) فجمعت ألم ٌبلػ السابعة  لزوجها اخا

 ، ولم تكن تطمع فً حكم وال وراثة . 3الطفلٌن((

طؽٌان منها : منها حدث   حداث فعلٌةأثم  تنهض المصة على مجموعة  :الحدث الفعلً  -

وإظهاره اللٌن لمن ساٌره والشدة والؽلظة لمن خاصمه حتى  ذي الشناتر ومكره وكٌده

ً األحداث وتتصاعد وتٌرتها عندما  لوي سلطانه ، ثم تتطور ً  ٌسرد لنا الراوي حدثا  مهما

  بنته فً لصر بعٌدالماء أثم حدث  4بنته وسبطهاؼتصابه الملن لنفسه من دون أوهو 

، ثم فً سوء السٌرة وتعذٌبهمشراؾ وعظماء الٌمن بإبطشه ثم حدث  شبه بالسجنأ

بنها عمٌر  تدبٌره الخالص من أبنته والى حادثة  تتوالى األحداث فً بطشه ومكره إ

 0ن تبع الشاب ((بنه خنما وان ٌحمل إلٌه أبنته وان تمتل أب))فؤمر أ خً زوجها زرعةوأ

لتل  ن تنتهً المصة بحدثإلى أأن ٌؤول حكم تبع لبنٌه  الذي زٌن له صنٌعه برؼبته فً

له الملن من بعد ذلن  ،وسٌمام الفتى الشاب لذي الشناتر واخذه بالثؤر لتماضر وابنها

نصل إلى أن  جمٌع د الٌمن كلها ،بعد هذا التفصٌل ،ودٌة حتى ؼمرت بالعاد الدٌانة الٌهوأ

لمتسلسل البسٌط ،الذي ال حداث لم تخرج عن نمط واحد هو وحدة  الحدث اما ورد من أ

ا ٌجري علٌه فن المصة التملٌدٌة نما جرى على متداخل أو ٌتشابن مع أحداث آخرى وإٌ

وعلٌه متخٌلها بشخصٌات محدودة  وحدث عام واحد وٌكتفًشتمالها على فكرة واحدة من أ

فمد كان للحدث بداٌة ووسط ونهاٌة جرت بشكل متسلسل فحافظ على وحدة الحكاٌة 

 وتماسكها .  
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طار لصة نسك على أساس ورود لصص كثٌرة فً إوٌموم هذا ال خل :بناء الحدث المتدا   -2

 ً حداث فً ض المصصً ، ونجد هذا اللون من األعن التنوع فً طرٌمة العر واحدة ، بحثا

تتحدث عن راهب  :  وتنهض على لصة   لصة راهب السكندرٌةأ ـ لصص متعددة ومنها : 

فً االسكندرٌة الٌونانٌة  فوهب ألهل  جدٌد عالمات الترؾ والجاه بادٌة علٌه،  وصل لدٌر

علٌهم بطرٌمة السرد فٌمصها وحاولوا معرفة حكاٌته  تى به من المال ، فأثار تعجبهمدٌر ما أال

زدهار المناوبة بٌن سرد حكاٌة الراهب وأذ ٌموم السارد بوالبناء المتداخل ، إاالسترجاعً 

رض النجاشً بأمر من المٌصر لى أإ كبٌراً  سطوالً لرحلته ولٌادته أ  تجارته التً كانت مبرراً 

بحادثة تارٌخٌة مؤثرة حدثت لبل التً تتعلك داخلتها بمجموعة من الحكاٌات واألحداث وم

فً الٌمن على النصارى وتحرٌمهم بالنار وأخذهم عتداء الٌهود سالم ،وهً حادثة أمجٌا اإل

ن بألوان العذاب حتى بلػ الذٌن لتل منهم عشرٌن ألفا و ٌزٌدو
1
. 

 ستنصارهم ألخوتهم منفٌتعلك برد بالد الروم وثأرهم وأ أما مضمون الحكاٌة الثانٌة        

)) لم ٌكد لٌصر ٌسمع لصة ذ ٌمول: د المصة على لسان الراهب الجدٌد إوترالنصارى فً الٌمن 

ا  ة ذان ،ولم ٌكد لٌصر ٌسمع لص النصارى ولد خددت لهم الخادٌد* ولد حرلوا فٌها تحرٌما

مر ت حفٌظته وموجدته، وألى العرب دٌن المسٌح ، ... حتى ثارلمدٌس الٌونانً الذي حمل إا

... فهذا سطول مهما ٌكلفه ذلن من النفمات فً تسٌٌر هذا ال من فوره أن ٌكتب إلى الحاكم

ا النجاشً ل ٌرٌد إ وتستمر الحكاٌة بالتناوب بٌن عرض ، 5(( نده الى الٌمن تجٌز ج ل سفنا

فٌصؾ  فكٌره بمنافعه التجارٌة ومكاسبه سطول وتحٌاة الراهب ورحلته فً لٌادة اال تفصٌالت

ا تلد اكنت   (( بذخه ونعٌمه وحٌاته المترفة وعدم التزامه الدٌنً فٌمول تخذه لد أ خذت لنفسً دٌنا

أشرافنا وساداتنا ألنفسهم فً هذه الٌام ،ولوام ذلن الدٌن الشن فً كل شًء والٌمان بالهٌن 

نٌن هما اللذة والؽنى ((اث
3

)) لم وبٌن سرد حكاٌة الثأر للنصارى وؼزو جند النجاشً للٌمن ، 

ٌحتج الجند الى كبٌر لتال فان الملن العربً لم ٌكد ٌرى هذا الجٌش الضخم مجهزا بما كان لد 

جهز به من العدة والسالح ، ولم ٌكد ٌرى هذه الفٌلة المروعة المخٌفة حتى خاؾ وارتاع 

                                                           
1
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رسه نحو البحر حتى التحمه ولم ٌعرؾ الناس له خبرا، وتفرق من كان حوله من الجند ووجه ف

ى نسك التناوب والتداخل بٌن حداث علثم تتوالى األ، 5((  و على رءوسهم الٌال الٌمن واذواإه

لعودة حداث رؼبته باً بالد العرب، وبٌن لصة الراهب وأنتشار الدٌانة المسٌحٌة فلصة أ

ٌمان هؤالء النصارى الدٌنٌة نتٌجة رؤٌته مدى ٌمٌن وأ فً لناعاته رافمها من للك سكندرٌة ومالإل

التً رسخت صحاب الفٌل ( ألصة ):وهً ثالثةالتً ٌنفذ من خاللها الى سرد لصة بعمٌدتهم ، 

ٌمهد للدخول فً تفصٌالتها من خالل سرد الصراع  المابم بٌن أرٌاط لابد  التً لناعته بالبماء

لى الذي كان ٌنظر إلى الٌمن على أنها مستعمرة ضمت إاحب سٌاسة وكٌد وكان صالجٌش الذي 

حد زعماء الجٌش الذي وبٌن أبرهة الحبشً أ، أمالن النجاشً وٌرى ضرورة االكتفاء بهذا الفتح 

والتً تنتهً بمتل  ،2ن ٌحمل الناس على ذلن حمال ٌهودٌة والوثنٌة من بالد الٌمن وأنادى بمحو ال

ثم ٌمطع  السارد العلٌم الحكاٌة وٌظهر صوته من جدٌد  بالعودة الى الحكاٌة  ألرٌاط ابرهة 

ن ٌأووا هل الدٌر أؤذن أن لد آن ألا أذن موهن : ((االولى وهً حكاٌة الراهب  مع أهل الدٌربموله 

مٌة نفك أهل الدٌر بسباب السمر والحدٌث، وأتمتد لهم ألى حجراتهم فتفرلوا وكم كانوا ٌودون لو إ

ت السارد وتستمر المصة بالتناوب بٌن صو ،3لٌلهم بٌن جاهد فً العبادة ومؽرق فً النوم ((

ٌسرد لنا سباب بمابها فً الٌمن إلى أن حكاٌتها وأالتً تستكمل وصوت الشخصٌة/ الراهب 

فٌسهب فً عرض اسبابها ودوافعها وفً ة وصحبته له ومحاولته هدم البٌت الراهب لصة ابره

ً عرض تفصٌال ً  شاهداً  تها بوصفه راوٌا ولست أدري كٌؾ انتهى أمرنا وكٌؾ بالحدث ))  ومشاركا

نجونا من هذه الطٌر ولكنً أرانً مجدا فً الهرب... حتى انمطعت أصوات الطٌر .. وأخذت 

هذا المرٌض الذي أراه محمول ٌتؤذى فؤذا هو أبرهة لد مسه حجرا من تلن الحجارة  أسؤل عن

ً أهل الدٌر أ.  ثم ٌخبر 4((فصرع فً زهده ورهبانٌته ورؼبته فً الذهاب  ن هذه الحاثة كانت سببا

ندرٌة بصوت السارد العلٌم سكبالمؽفرة حتى تنتهً لصة راهب اإل لبٌت مجددا طلباالى ذلن ا

لى نسك نها لصة مبنٌة عسكندرٌة نصل إلى أفصل عن لصة راهب اإلبعد هذا العرض الممجدداً 

: وهو نسك لم ٌلتزم أو ٌتمٌد نسك التضمٌن حداثها وحكاٌاتها وهو رسم أالتناوب والتداخل فً 

ة , أي إلحام خرى بكٌفٌات متعددٌث )) تتعالك به النصوص مع نصوص آبدلة الترتٌب الزمنً ح
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(( وتتماطع مع بعضهاحداث بالتسلسل الزمنً حٌث تتداخل األ من دون التمٌدحكاٌة داخل حكاٌة 

تتحدث عن شٌخ تتؽنى فً  نفسه الكبٌبة  وتنهض على لصة ٌن(:لصة ) ذو الجناح - ب.1

حتى ضالت به الحال  ن حب لدٌم وشوق وحنٌن ألٌام خلت ذكرٌاته عرلته ة لد أخواطر حزٌن

وعلى جدول من ماء تبدأ حكاٌته ة فً مكان بعٌد من اطراؾ الرٌؾ فهجر مدٌنته والتمس العزل

))وأكبرالظن أن  ى شكل صورة تراءت له فً الجدول مع الوحدة  والعزلة التً تجسدت له عل

ما الحكاٌة المضمنة فً هذه أ، 5و دعا نفسه الٌه((المتصل من حوله لد دعاه إلى نفسه أالصمت 

حدٌثه مع  ذ بدأ الشٌخإ ته على لسان الصورة ( ووردت حكاٌ ) جعفر الطٌارالمصة فهً حكاٌة  

، عندما سألها 3ى الضفة المواجهة له من ضفتً الجدولمامه علالصورة الجمٌلة التً رآها ماثلة أ

نها العزلة التً رافمت  فتى من لرٌش فً سالؾ االزمان ٌدعى جعفر، وهنا خبره أفتمن تكون 

تبدأ الحكاٌة الثانٌة التً تتعلك بمصة جعفر الطٌار وحبه للعزلة التً رافمته طول حٌاته  فنتعرؾ 

)) فٌكون أول عالر شة وهجرته مع الرسول الى المدٌنة  لى الجبعلى طباعه وأسالمه وهجرته إ

لإلسالم ،وٌتمدم بالراٌة فٌماتل حتى تمطع ٌداه وحتى تؤخذه السٌوؾ والرماح وحتى ٌصرع كما 

حكاٌة جعفر الطٌار وٌعود السارد إلى أنهاء حكاٌة الشٌخ ثم تنتهً  4 ((كان ان ٌرٌد شهٌدا

ن  لد بنٌت على نسك التضمٌ ) ذو الجناحٌن (ن : لصة أالحزٌن بعودته إلى مدٌنته ،  نصل إلى 

على ساردٌن أثنٌن هما السارد العلٌم  ضمنة فً حكاٌة إطارٌة آخرى ، وأنها تشتملة محكاٌ فهً

 ً  الذي روى لنا لصة الشٌخ وهً لصة مفارلة لزمن المصة المتضمنة فهً تبتعد عنها زمانٌا

 ً   بانها العزلة او الهجرة . ما لصة جعفر فمد روتها لنا الصورة التً وسمت نفسها ، أ ومكانٌا

ن ٌمازج الكاتب بٌن لصة متخٌلة ٌروٌها راو علٌم وٌظهر أن من لطابؾ السرد وسعة التخٌٌل أ

 ولصة تارٌخٌة تروٌها صورة متوهمة .   

ثم تعود فً النهاٌة إلى وفٌه تبدأ المصة من نمطة أو حدث معٌن  بناء الحدث  الدابري :  -3

نما لحدث ال ٌأت بكثرة ، أوهذا اللون من أنساق بناء انطلمت منه أو الحدث نفسه الذي إ النمطة

_  لصة البشٌر- :الحظنا وروده فً و لٌلة من على هامش السٌرة ،ورد فً متون لصص ل

أرض نجران وما حولها ،حتى  حداث نشر الدٌانة المسٌحٌة فًوتختص هذه المصة فً أ
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لى حادثة المحرلة التً طالتهم على ٌد ذي نواس الذي نهض بملن آبابه من حمٌر بعد تصٌر إ

 حداث من خاللها فهً شخصٌة الربٌسة التً نتابع األالشخصٌات أما أهم  ,1فتنة طوٌلة 

ذ إالٌمن ، شر الدٌانة المسٌحٌة فًالذي ٌتولى السارد لص حكاٌته ودوره فً ن كٌمون ()

 ً لحدث  تتحدث الحكاٌة عن فتى من أشراؾ االمبراطورٌة الرومانٌة  لد فر من دٌاره جزعا

د خطٌر ألم بأبناء شعبه فتطٌب نفسه بالصحراء تاركا الجاه والنعٌم وباحثا عن الٌمٌن ، ول

 خصه هللا بكرامات ومعجزات بعد أن أعتنك المسٌحٌة وتزهد فً أحد األدٌرة ولكن كان كلما

حدى الموافل التً تتردد بٌن أخذته أحتى )) افتضح أمره فر إلى وجهة آخرى تجنبا للفتنة 

رض اتخذتهما بضاعة ، حتى اذا عادت إلى نجران من أالشام وبالد العرب فعدت علٌهما و

ومه نخلة طوٌلة ٌعكفون علٌها لد وكان لم 2 (( ا لرجلٌن من اشراؾ المدٌنة...الٌمن باعتهم

ا ذ)) هنان دعا كٌمون وإكٌمون فمال له سٌده ان دعوت هللا علٌها وأصابها مكروه نكرها أ

ا رٌح عاصفة تمبل فتملع النخلة أ ا  لتالعا ، هنان آمن السٌد بدٌن  وتجتثها من أصلها اجتثاثا

العبد ... ولم ٌمض النهار حتى كان كٌمون لد هدى المدٌنة كلها الى دٌن المسٌح ، وكذلن 

الخطٌر فٌتلخص فً  المجزرة   –أما هذا الحدث   3(ٌة فً بالد العرب (استمرت النصران

لى دٌن روما ، واجبارهم على ترن ام بها لٌصر رؼبة فً خضوع الناس إالكبرى التً  ل

)) فلم ٌكن منهم من أجاب الى وثنٌة المبراطور ٌة الرومانٌة ، ولم ٌكن دٌانتهم المسٌحٌة 

الخضوع لدٌن روما. هنان أمر الحاكم فمتلوا تمتٌال ونكل  منهم من أظهر العبادة لمٌصر أو

لمدٌنة ٌطالعون هذا ولد كان أشراؾ ا 7((لخناجر، بهم اشد التنكٌل وعبثت بهم السٌوؾ وا

)) كان كٌمون  بٌن الشراؾ فً الصؾ  ستمتاع ولد كان كٌمون من بٌنهمالحدث بفرح وأ

مع ، لكن صوته لم ٌستطع ال أن ٌصٌح الول من النضارة ، سمع ورأى فؤنكرت نفسه ما س

ن وما الحظناه أ . 0صٌحات الرضا، وٌداه لم تستطٌعا ال ان تصفما تصفٌك العجاب ((

الراوي ٌستهل حكاٌة الفتى كٌمون بهذا الحدث الذي ٌتكرر فً نهاٌة المصة على ٌد ذي نواس 

ذ ٌفتتح مولفه منها إ اهد علٌها مع تؽٌرفً مجزرة جدٌدة تطال النصارى ، وٌكون كٌمون ش
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: ))كان الفتى ٌنكر نفسه اشد النكار .. وهو ٌفكر فً تلن الراوي حدٌثه عن كٌمون بموله

صوات التً كانت ترتفع داره كانها السٌل... وفً تلن األ الدماء التً كانت تجري لرٌبا من

بالصالة والدعاء لوٌة رابعة مبتهجة بالموت((
5

شهد نفسه بعد أن وٌختتم المصة إذ ٌتذكر الم ،

كان الشٌخ فاٍن ضعٌؾ لد خرج من خٌمته وأشرؾ من مكان أصبح شٌخاً كبٌراً فً نجران ))

وأخذ لى الدماء التً تجري على األرض مرتفع ، وأخذ ٌنظر إلى النار ترتفع فً السماء ، وإ

ه ٌسمع أصوات المصلٌن وهم ٌمبلون إلى الموت .... وإذا هو ٌنظم إلى الناس ، وإذا صوت

متون النص نصل إلى أن  5ٌمتزج بإصواتهم ، وإذا هو ٌدخل معهم فً هذا الموت ((

فهذه ساق مختلفة للحدث على أنفً طرٌمة بنابها  ٌرة  لد تعتمدالمتخٌل فً على هامش الس

دبٌة الفرصة الكاملة لتأدٌة وظابفه , ولد صاؼها بطرٌمة أالعملٌة البنابٌة تتٌح للراوي 

لٌعٌد تأمالت الوالع وٌعمل على لها الحدث الوالعً الى حدث فنً حول من خالمخصوصة 

  خالله ولٌشكل منر تخٌل فنً جدٌد للسٌرة النبوٌة دمج الشكل السٌري والشكل األدبً عب

لٌة ربٌسة للبناء ده الحكابً لٌكون آجناسً ,ولد وظفها فً سرخر للتداخل االمنظوراً آ

 .المصصً 
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 املبحح الجالح

 الشخصية املتخيلة

شخصٌات عمل بال ٌمكن تصورذ الإالسردٌة ألعمال اال ؼنى عنها فً الشخصٌة الزمة تعد      

 ن ٌكون الشخص نفسهل السردي بعمل ووظٌفة الشخص دون أفهً كابن متحرن ٌنهض فً العم

 لتً توالت بعده من تارٌخلى تؽٌرات كثٌرة منذ أرسطو والفترات االشخصٌة إمفهوم خضع و

ً بالمٌاس إأعتبر أرسطو  األدب بدأت  لى بمٌة عناصر العمل التخٌٌلًالشخصٌة عنصراً ثانوٌا

ً فً النصوص األدبٌة حٌث أالشخصٌة فً المرن التاسع عشر تأخذ مكان ً مهما ن)) التحول ا

برز الشخصٌة الروابٌة ٌة فً المرن التاسع عشر هو الذي أبان الثورة البرجوازاألجتماعً آ

بمزٌد من مداد المارئ ابعاً لها ووظٌفته أجودها المستمل عن الحدث الذي صار بدوره تومنحها و

))فٌجرد  تزفٌتان تودوروؾما أ, 1 المعرفة عنها وٌعود ذلن لصعود لٌمة الفرد فً المجتمع ((

الشخصٌة من محتواها الداللً وٌتولؾ عند وظٌفتها النحوٌة فٌجعلها بمثابة الفاعل فً العبارة 

ترابط وتتسع حتى تالتً الشخصٌة عبارة عن بنٌة تتكون من العالمات اللسانٌة ف,  2ٌة ((السرد

ن صٌة العام منها )) إحتواء النص وهنان مفاهٌم كثٌرة وعدٌدة عن معنى الشحتكون لادرة على أ

والماص هو الذي ٌجسد  فهً التً تموم بالعمل, حداث الشخصٌة هً المحرن فً سٌاق األ

كما  خرى داخل العمل الفنً من خالل تصوٌرهاوأنفعالتها وعاللتها مع األطراؾ األتحركاتها 

جل أ وتموي الحبكة الفنٌة وتطورها من بالحٌوٌة والتحرن لتتحمك التماسنتتمٌز الشخصٌة 

3للمتلمً ((  تمدٌمها بصورة كاملة
بكونها عنصر أساس وفعال  تكتسب الشخصٌة فاعلٌتهاكما  ، 

ما مفهوم أ الذي تدور حوله المصة جمٌعها, المصصً فهً المرتكز والمحورمن عناصر العمل 

ً هً ف الشحصٌة التارٌخٌة ))شخصٌات تركت أثراً بارزاً فً التارٌخ لم ٌتؽٌر وبمً ثابتاً  ؼالبا

لى ن دورها ترسٌخ المرجعٌات وتعٌدها إوعندما تجسد هذه الشخصٌات فً العمل األدبً ٌكو

ٌوجد فً كل عمل لصصً وفنً شخصٌات تارٌخٌة ربٌسة تموم بتحرٌن و,4النص األصلً (( 

مام فهً الشخصٌة المحورٌة والمحركة للعمل وهً التً تمود الفعل ودفعه إلى األاألحداث 

"خٌال ٌبدعها الشخصٌة المتخٌلة فهً .اما شخصٌة مرجعٌة لها سندها المرجعً بوصفها 
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داللٌة لابلة للتحلٌل والوصؾ من حٌث هً دال المؤلؾ لؽاٌة فنٌة ٌسعى إلٌها , وهً وحدة 

و له مرجعٌة ثابتة , وٌرتبط فهم الشخصٌة المتخٌلة ولٌس كمعطى لبلً ثابت فً األصل أ ومدلول

شخاصاً على لمارئ عبر فهمه وتأوٌله للنصوص ،ذلن أن الشخصٌات تصور أبالتحلٌل وآلٌاته وبا

كونات األساسٌة حد الموالع معٌن لكنها تصبح أفهً التستند إلى ، 1وفك طرابك خاصة بالتخٌٌل  

 للنصوص األدبٌة .

 : الشخصٌة فً السٌرة النبوٌة -أ 

 المصصٌةحدى مؤسسات البنٌة أنها تمثل أفً السٌرة النبوٌة على  تم توظٌؾ الشخصٌات     

وتمثل ع التشكٌل المصصً ساس مرها مكونات حكابٌة تمثل الحجر األألخبار السٌرة وتمتلن أخبا

ً ٌضاً أ ن ٌحمك وظابفه ه الحكابٌة التً ٌمكنه بواسطتها أمكونات الخبر السٌري ومرتكزاتمن  مكونا

وهً لٌست من الشخصٌات فً السٌرة هً شخصٌات حمٌمٌة لها أصل تارٌخً ومرجعً فولهذا 

نها لصص تمتاز لصص السٌرة النبوٌة على أ ذإ))،لها مرجعٌة تارٌخٌة والعٌة فخٌلة منسج ال

وفً الولت , (ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكرم دمحم )مة هً شخصٌة النبً األخبارها شخصٌة مركزٌة وعظٌتارٌخٌة ترفد أ

 ن لصص السٌرة هً لصصاث والسٌما وأنفسه فلكل لصة شخصٌة تمثل محوراً لتحرٌن األحد

صة ٌة للوالعة والمثٌر عبر الصٌاؼة السردوثٌك عبر الوالعة التارٌخٌة والتأالؽاٌة منها الت, حدث 

الشخصٌة تبمى لٌه المصص االدبٌة لكن خرى كالذي تشتمل عالسٌرٌة ال تشتمل على مساحات أ

وما  فٌها العنصر األساس والحٌوي التً ٌمكن معرفة مرجعٌاتها الثمافٌة واالجتماعٌة والنفسٌة

 .  2 ((كارتنطوي علٌه من أف

وظؾ ) طه حسٌن ( الشخصٌات فً كتابه وفك رؤٌة  الشخصٌة فً على هامش السٌرة : -ب 

ن الوعً الفنً فً كتاب على ذ نالحظ )) إإعطى لها مساحة كبٌرة وأ عن السٌرة النبوٌة مختلفة 

لى النص فمط بل ٌخرج الى النسك المتصور والمتخٌل إ ىهامش السٌرة الٌكتفً بالنسك المستدع

,أي أنها  3(( بفٌة المحكومة بإطارٌة النص عبر تنشٌط عنصر الشخصٌة ومنحها الرؤٌة الوظا

لى مساحة النص المتخٌل ،لذا سٌتم التعامل معها من منطك سحبت إلى منطمة التخٌٌل وأدخلت إ

تحدٌد الرموز  رمزٌة لمتخٌله فكان علٌه أوالً  ن ٌرسم حدوداً لتخٌٌل ذاته لذا كان على الكاتب أا

ن )) المطلوب من كل ترسٌمة تصنٌفٌة دٌه , إذ إالكبرى التً تمثل المنطلك والمحرن السردي ل

                                                           
1
  01:  المتخٌل السردي عند كامل كٌالنًٌنظر  - 
 115:  سردٌة النص السٌري - 2
3
 15ـ 14الخطاب الواصؾ للسٌرة النبوٌة )على هامش السٌرة ( لطه حسٌن انموذجاً, : - 



 

43 
 

 مكونات المتخيل السردي 
 

ن تحدد الرموز الكبرى التً تمثل النواة األولى لكل مظاهر الخٌال اإلنسانً وتشكٌالته للمتخٌل أ

.  1ناسٌة وتراعً حٌوٌة الصور والرموز الخٌالٌة وتعددها الداللً ((ركاته اإلوأن تحٌط بكل مح

ألولى والبنٌات الشخصٌة العمٌمة المحركة لمتخٌل طه ردنا معرفة المحركات الرمزٌة اولو أ

حسٌن لوجدنا أن المحرن الرمزي األكبر هو )حٌاة الرسول دمحم ص ( فهو النموذج األصلً أو 

سالمٌة على صناعة ذ عملت المخٌلة اإللمخزونة فً الذاكرة اإلسالمٌة ، إالصورة االصلٌة ا

، وٌظهر أن طه حسٌن لد التزم بتمدٌمها وفك ترسٌمها نطولوجٌا نمطٌة لهذا الرمز الدٌنً الكبٌر أ

تعٌن فً الذاكرة اإلسالمٌة . وأن بالنموذج الخٌالً األصلً وضمن سٌالها التارٌخً والمعرفً الم

ستمرار الكبٌر الذي حظٌت به هذه الشخصٌة جعلها ال تحتمل تأوٌالت مزدوجة خالفا للرموز األ

ن نها ال تتمتع باالستمرار ذاته ،لذا وعلى الرؼم من أكواألخرى المحٌطة بها كما سٌظهر لنا 

ً ر لسٌرة طه حسٌن هو حٌاة الرسول إال أالمحرن الرمزي األكب ً  نه لم ٌمنحه صوتا فال  سردٌا

ً  ٌتحرن وفك مسارات متخٌلة ولم ٌظهر حضوره متجسداً  ً ونالحظ داخل النص ، لفظٌا ن أ أٌضا

واظهار صفات النبوة جحت فً تصوٌر ( ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلصً دمحم )النبشخصٌة لتمدٌم ؼٌر مباشر طرٌمة هنان 

و أصوات شخصٌات أخرى عبر حواراتها أمن خالل صورة النبً )ص( ،مكنتنا من تمثل  فٌه

بخصاله وبطوالته إلى ؼٌرها من األمور التً  رها النبً أو التمسناستذكارها لحادثة تصد

الحوار لى رسم صورة متخٌلة عن شخصٌة النبً وسٌرته المباركة من مثل  نتوصل من خاللها إ

(لكشؾ سمات ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالذي دار بٌن مٌسرة ؼالم السٌدة خدٌجة والسٌدة خدٌجة )رض( عن النبً )

ه ما ٌروى عن وعن طرٌك( ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنبوة المخصوصة فٌه وكان هذا التمدٌم بؽٌاب شخصٌة النبً )

 ً مزٌة أخرى اشتؽل ولكن هذا ال ٌعنً خلو السرد من محركات ر تتشكل الشخصٌة المتخٌلة سردٌا

ً  حضوراً  ذ ظهرت شخصٌات ورموز تارٌخٌة تمتلنعلٌها المتخٌل ،إ عبر الراوي الذي  سردٌا

ً فصور لنا بواطنها ومشاعرها ، ً كان علٌما  ٌجعلها تكشؾ عن مستمالً  أو عبر منحها صوتا

ستحداث وا الخٌالشخصٌات من نسج ى شمول المتن على لباإلضافة إخصالها واحداثها 

 للنص المتخٌل . شخصٌات ؼٌر موجودة اصالً فً الوالع شكلت محركا فاعال
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 :  فً على هامش السٌرة إلى تمسٌم الشخصٌاتوٌمكن   -

 لارة  ذات مرجعٌة تارٌخٌةشخصٌات  – والً أ                        

                         ً  ذات مرجعٌة تارٌخٌة لٌست لارة شخصٌات  - ثانٌا

                        ً  متخٌلة لٌست ذات مرجعٌة تارٌخٌة "وهمٌة "شخصٌات  – ثالثا

ً  :  وهً التً كانت تمتلن حضوراً المرجعٌةالشخصٌات  ولد ع فً ولت ما ، رض الوالعلى أ فعلٌا

لى شخصٌات تارٌخٌة لها منزلتها الدٌنٌة ألنها ترتبط المتخٌل تحٌل إ أؼلب شخصٌات المتنكانت 

( وشخصٌة   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشخصٌة عبد المطلب جد النبً دمحم ) بصورة مباشرة بشخصٌة الرسول من مثل : 

ة السٌدة خدٌجة الى جانب شخصٌات والده عبد هللا  وأمه آمنة  وشخصٌة عمه ابو طالب وشخصٌ

 ٌمن حاضنته وشخصٌة مرضعته حلٌمةفً نشأته وتربٌته مثل شخصٌة أم أ اً لها تأثٌر كانخرى أ

وؼزواته مثل و شاركت فً معاركه د شخصٌات بشرت فً نبوته ودعوته أفضال عن ورو، 

شخصٌة ورلة بن نوفل وشخصٌة عمه الحمزة وشخصٌة مصعب بن عمٌر وشخصٌة زٌد بن 

كما تم منحها مساحة تاح التعرؾ علٌها بصورة مباشرة ا مما أتم توظٌفها فنٌ، حارثة و ؼٌرها  ( 

الشخصٌات من أستمل بمصة ومن هذه للتعبٌر عن مكنوناتها ومالبسات أحداثها  سردٌة واسعة

 وتم تسلٌط الضوء علٌه عن كثب مثل:مخصوصة 

فرد لها الكاتب لصتٌن فمد ألها تأثٌر كبٌر فً حٌاة النبً  :  وشخصٌة عبد المطلب  - أ

طارها التارٌخً ٌة عن آولم تخرج فٌها الشخصمتتالٌتٌن هما :) حفر زمزم ( و) التحكٌم (

 فعاله التعرؾ على صفاته وأ تها واستطعنان الكاتب تعمك فً تفصٌالالمتعارؾ إال أ

بطلة لصة ) الفداء( ومن  فمد كانت كبٌراً  وعاللته بزوجته اسماء ، التً كان لها حضوراً 

 نعرؾ تارٌخ عبد المطلب وتعدد زوجاته وأبناءه .  نخاللها أستطعنا أ

رد لها الكاتب لصة ) راعً الؽنم ( فً الجزء الثانً من ولد أفشخصٌة السٌدة خدٌجة :   - ب

سٌرته ، وهً شخصٌة مؤثرة فً حٌاة النبً ولها موالؾ مشرفة معه ولد جاءت فً لالبها 

ً وأ التارٌخً ت حبها وتعلمها بالنبً ض تفصٌاللتصر دورها فً المصة على عراٌضا

عن ذلن  وكلت له امر تجارتها ، فضالً صٌته الكرٌمة وأمانته وصدله حٌن أنبهارها بشخوأ

تتعلك بعالمات النبوة التً كانت تظهر على النبً  خباراً أن الكاتب لد ضمن هذه المصة أ

ً وعلى لسانها أعلى لسان مسرة خادم السٌدة خدٌجة  ، ولد تعمك السارد فً  ٌضا

لالت خدٌجة لنسابها فً تصوٌرمعاناتها وشولها للرسول فً اطار لصصً شٌك . )) 
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ا ما رأى الناس مثله لط , وألبل صوت المروعة المؤخوذة : ألبلن ف نظرن , فإنً أرى شٌبا

نساإها فلما نظرن أكبرن , ثم أرتعن فتراجعن , ثم عدن فجددن النظر , ولد ذهبت بهن 

((رات : ما ٌنبؽً أن ٌكون رجالا ٌجة مبهورات مسحوالحٌرة كل مذهب , فملن لخد
5
 

 وهً تتمثل بانبهار السٌدة خدٌجة بالنبً شؽفاً وشولاً.

ستملت بمصة عرفت باسمها ) الحاضنة ( فً الجزء : ولد أٌمن شخصٌة  الحاضنة أم أ  - ت

 ناالول ،تتبع فٌها الراوي  العلٌم هذه الشخصٌة  الوالعٌة عن ممربة فصور لنا  فً جو م

ٌب فً لى بلد ؼرسالتها من بلد العزة والحرٌة إ دارالتخٌٌل أحزانها وكدرها كون األل

، فصور عبرمعاناتها مع على طاعة أسٌادها بأمانة واخالص ال رٌعان شبابها ال تموى فٌه إ

الرق حالة الجواري واالماء وما ٌكدر صفو حٌاتهن ثم ٌسرد لنا خبر والدة النبً بوصفه 

لى الشعور بالسعادة ولٌكون هذا الٌتٌم ر مجرى حٌاتها ونملها من الكدر إٌالحدث الذي ؼ

ً عزاءها فً هذا الكون الذي الٌلبث ان ٌفارلها ا ل ، ولد جعلى البادٌة ثم ٌعود الٌها صبٌا

فً هذه  عن سٌرته كثٌرة خباراً خبار النبً حتى لترد أالكاتب من شخصٌتها وسٌلة لعرض أ

ر زواجه وخبر عتمها وخبر نبوته مه وخبر ترحله فً البادٌة وخبالمصة ومنها خبر وفاة أ

خبر حبه وتمدٌره لها وخبر لى ٌثرب وهجرتها بعده ومه وخبر هجرته إمتحانه فً لووأ

 حد حتى خبر وفاته . كونها شاهدا على حٌاة النبً اذ توفت فً عهد عثمان . معركة أ

شوق الحبٌب للحبٌب ( فً الجزء فرد له الكاتب لصة ): ولد أشخصٌة زٌد بن حارثة  - ث

ختطافه فً حً أمه سعدى من نفر من سلط فٌها الراوي الضوء على خبر ا الثالث ،

فراله فٌوسع فً السرد  صعالٌن الصحراء  وحزن والده الحارث بن شراحٌل وجزعه من

تزوجت النبً وهبته له ثم  ذاً إ مالن السٌدة خدٌجة حتىلى خبر كونه صار من أالمتتابع إ

مكة ورفضه ترن النبً حتى بعد مجًء والده رفضه الرحٌل مع لومه بعد تعرفهم علٌه فً 

ستثمر هذه الحكاٌة ذ نلحظ أن السارد أهله وعشٌرته ، إفضٌله للنبً على أصطحابه وتوأ

للحدٌث عن تبنً الرسول لزٌد ومحبته له ، ثم ٌستمر الراوي فً متابعة هذه  لٌجعلها مبرراً 

بنة عمته زٌنب بنت جحش بعد زواج النبً من أمن خاللها حكاٌة نا الشخصٌة لٌسرد ل

وهذه نفس طاللها من زٌد ، وهنا ٌتعمك الراوي العلٌم فً وصؾ دواخل النبً فٌصفها )) 

جمة أشد الوجوم ،رافضة هذا شد الضطراب ممتنعة أشد المتناع ، وأ مضطربة أدمحم

                                                           
1
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ن هللا بادي ما حتى على نفسها  ، إل أ واذا هً تنكرهالحب رفضا وتزور عنه ازورارا، 

تخفى ، وٌعرؾ الناس ما تنكره، واذا زٌد ٌرٌد ان ٌطلك امرأته والنبً ٌنهاه وٌزجره 

((وٌحذره
1
ته حتى ومشاركته فً ؼزواوحبه للنبً فً أستكمال لصة زٌد وٌستمر السارد  ،

نما بواطن الشخصٌة أراوي لم ٌبرز لنا ن الوٌظهر لنا أتكبٌر الرسول لموته ،ستشهاده وأ

ً أعرض لنا دورها التارٌخً ومولعها من سٌرة النبً دون  و ٌصؾ لنا أ ن ٌمنحها صوتا

وعلى هذه الشاكلة ترد كثٌر من الشخصٌات التً افرد لها الكاتب لصة تسرد ،  شعوراً 

ومن الشخصٌات التً كان لها دور فً حكاٌتها ولٌتخذها وسٌلة فنٌة ٌنفد منها لسٌرة النبً .

 بٌان الخبار التبشٌرٌة هً :

شخصٌة ذات مرجعٌة تارٌخٌة وكانت حاضرة فً نص السٌرة  وهوشخصٌة ورلة بن نوفل :  -أ

( ومن أكٌاس أهلها ومشهور بحكمته وبروزه علٌها السالم ٌجة )داألصلً , وهو عم السٌدة خ

على هامش  متونمن الشخصٌات الفاعلة فً  وكانآنذان وكان ٌمرأ التوراة واإلنجٌل,  االجتماعً

ٌضاً فأعطت جزاء الكتاب أأدوار مهمة وجاءت مكررة فً جمٌع أالسٌرة , ولد ربط لها الكاتب 

بنة عمه خدٌجة , ما تمثل فً اخبار أ نماذج المصص التً جاءت فٌها زخما سردٌا كبٌرا , ومن

بنة عمً خدٌجة لد البلت علً ذات لال ورلة : فإن أ))  معجزات ,  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( منفٌما حدث لزوجها دمحم )

بالنبؤ على حدٌث زوجها ولد حفظته عنها عما سمعت منها , فإن شبت فؤكتب ,  ٌوم فؤنبؤتنً

فؤلبل نسطاس على ورق ٌكتب فٌه وجعل ورلة ٌمول , لال رسول هللا ص , ٌمول نسطاس : ٌا 

ن , حسنة المولع فً الملب , خالدة فً الدهر مابمى لها من كلمة حلوة المجرى على اللسا

لال رسول هللا ص , جاءنً جبرٌل الدهر , لال ورلة : أتكتب ٌا نسطاس لال :نعم , لال ورلة : 

نا نابم ٌنسمط من دٌباج فٌه كتاب , فمال: ألرأ لال : للت ما ألرأ لال : فؽشى علً فظننت انه وأ

لال : فمرأت ثم انصرؾ عنً  5555ل : للت ماذا ألرأ الموت , ثم أرسلنً فمال ألرأ , لا

ا  ا لال فخرجت : حتى سمعت فً وسط الجبل صوتا وهببت من نومً فكؤنما كتبت فً للبً كتابا

ن هذه الشخصٌة كانت , نلحظ أ,  5ٌنادي من السماء ٌمول : ٌا دمحم أنت رسول هللا وانا جبرٌل ((

 ً  السردٌة ولم تكن شخصٌة مبرزة فً النص  . الستكمال العملٌة فاعلة فً كونها وسٌطا

وهً شخصٌةعمرو بن هشام بن المؽٌرة المسمى بأبً الحكم شخصٌة ) صرٌع الحسد ( :  -ب

ولد ظهر صلى هللا علٌه وأله وسلم ( , والمشهور  ب) أبً جهل ( , وكان شخصٌة معادٌة إلى النبً دمحم )
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 )) صرٌع الحسد (:رد لها الكاتب لصة مخصوصة حملت عنوان ) بؽضه وحمده إلٌه , ولد أف

لال الشٌخ فً هدوء : لد بلؽنً عنن أحادٌث ل أحبها ول أحب أن تتحدث بها لرٌش عن عمر 

ووٌل لرٌش منً بماذا وهو ٌتكلؾ الجد : وٌلً من لرٌش لال الفتى : بن هشام بن المؽٌرة , 

ر , لال الشٌخ : أنبؤنً بشًء عظٌم كرهته , وارجو أن أنبؤتن ألسنتها المنطلمة التً ل تستم

وٌظهر أن ,  5(( , فإنهتكؾ عنه , لال الفتى : أترٌد أن أعٌد علٌن ما أنبؤتن به ألسنة لرٌش

ً ن ٌرسم صورة الكاتب حاول أ فً حسده ومعاداته للنبً  عن طباع هذه الشخصٌة التً كانت سببا

ونمصد بها تلن الشخصٌات التً وردت فً :  ٌست لارةذات مرجعٌة تارٌخٌة لشخصٌات  -.ثانٌا 

سمها أو أن الكاتب لد عمد الى طمس هوٌتها أو أ سٌرة وٌشتبه بوجودها التارٌخً على هامش ال

: ولد ورد أسمها فً أكثر من لصة إال  شخصٌة سمراء -أ الصرٌح والمعروؾ تارٌخٌا ومنها : 

كان فً لصة ) الفداء ( من الجزء االول فمد كانت بطلة هذه المصة اذ تدور  كثرها وروداً أن أ

وهوانها بعد عزتها فً بنً عامر االحداث عن آالمها بعد موت ابنها الحارث وشعورها بذلتها 

 ٌخبرنا عن ن  التارٌخ الوٌبدو أنت وهب زوجا لدمحم )ص( ،منة بآل وٌنسب لها الراوي دوراً 

بنت جندب بن حجٌر من بنً عامر ، نما ترد فً ممابلها شخصٌة صفٌة أ وجود هذه الشخصٌة ،

 ذ تشٌر المصادر التارٌخٌة الى انها أم الحارث وزوج عبد المطلب . إ

جزء االول ، والذي وهً الشخصٌة الربٌسة فً لصة ) البشٌر( من ال شخصٌة كٌمون : - ت

جتماعٌة إ بعاداً د منحها الكاتب أبالد نجران ، ول نتشار الدٌانة المسٌحٌة فًٌنسب لها خبر أ

لال كٌمون :  لى الزهد ))ا وتنمالتها وتحوالتها من الترؾ إونفسٌة فصور لنا مكابداته

ه وسمعت إذاا ما سمعت , لمد كنت أحسوأنت تعجب من اآللهة أفرأٌت إذاا ما رأٌت , 

ا من هذه األحالم التً تروع الناس فً النوم , إذ روعتهم الحوادث وهم أٌماظ  لال ,حلما

لال كٌمون : طال علً اللٌل ,نكٌاس : ألصص علً ما رأٌت أحدثن بحدٌثً وانه لعجٌب 

وثمل علً الهم , وضالت بً الؽرفة بما فٌها من الجدران المابمة والسمؾ المطبك , 

ا من خرج , والباب المؽلك , فخرجت ، ,  5((    كؤنما كنت التمس فً الحركة فرجا

 ً مع رفاله فً االخدود  فكٌمون هو العبد الصالح الذي كان مستجاب الدعاء والذي لتل حرلا

ً  ن هذه الشخصٌة ال تمتلن بعداً ،إال أ ن هنالن ، وبعد البحث والتمصً وجدنا أ لاراً  تارٌخٌا
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 ً بن هشام بشكل ة لـ اٌمٌون ( التً وردت بالسٌرة النبوٌبٌنها وبٌن شخصٌة ) ف كبٌراً  تماربا

مجاب  ن هنان رجل صالح مجتهد مسٌحً ٌعرؾ بفٌمون وكان رجالً ممتضب فمد روي أ

 شتهر بدعوته على النخلة التً ٌعبدها اهل نجران . الدعاء وأ

ومن أشهر هذه الشخصٌات فً  : " وهمٌة" تارٌخٌة مرجعٌة ذات لٌست شخصٌات – ثالثا

( و)شخصٌة راهب السكندرٌة ,(شخصٌة الفٌلسوؾ الحابر  ) متون على هامش السٌرة هً 

 1  ) نادي الشٌاطٌن (والشخصٌات الوارد ذكرها فً لصة 

ٌرافمها  الفٌلسوؾ الحابر (لصة )  : ولد وردت فًشخصٌة الفٌلسوؾ الحابر   - أ

ولد لعبوا دور  و حاكم المدٌنة والشٌخ الراهب اندروكلٌسمثل  شخصٌات وهمٌة

والخضوع لدٌن لٌصر و الذي ٌحثه أصدلابه فً مدٌنته وأنمسموا فٌمن ٌحثه على البماء 

 الراهب فإذا,  الؽد من الضحى رتفعوأ))  على البحث عن دٌن جدٌد واالكتشاؾ والرحلة

 به تمالأن فمد,  اللٌل من فٌه كانا الذي حدٌثهما فً ماضٌان الشاب والفٌلسوؾ الشٌخ

 ٌشؽلهما أن دون,  عنه ٌنصرفا وأ ٌنمطعاه أن دون بحدٌثهما انتمال,  كلكراتٌس بٌت إلى

وٌنتهً دورهم مع لراره .   5(( المشرق الصبح نتصاروأ المظلم اللٌل انهزام عنه

ك حبكة حكابٌة موسعة بسرد مكثؾ  وعرفت  هذه وف بالرحلة للبحث عن الٌمٌن ،

هم الشخصٌات  الربٌسة والفاعلة فً على وهً من أ ) كلٌكراتس (  سمبإالشخصٌة 

، فمد صادؾ للتحوالت التً رافمتها  ( نظراً  الشخصٌات  المركبة)هامش السٌرة وتعد من 

كلٌكراتس شخصٌات مختلفة ساعدته على تؽٌر موالفه وأعانته على صراع الملب والعمل 

حتى ٌلتمً بشخصٌة لها  نه ال ٌؤمن حتى ٌرى الٌمٌن ي ٌنتابه بٌن االٌمان وااللحاد ولكالذ

( وهً من الشخصٌات التبشٌرٌة التً وظفها الراهب بحٌرىتأثٌرها الكبٌر عرفت ب ) 

والحادثة التً سردها لتً رافمت دمحم االمٌن لبل بعثته لتنمل لنا عالمات النبوة االكاتب 

)) لال ن ٌرى بعٌنه ما رآه بحٌرى ذي كان ٌنتظره الشاب الفٌلسوؾ  أبحٌرى هً الٌمٌن ال

بحٌرى فً صوت ٌمطعه البكاء : لمد رأٌت ! ألسم أننً رأٌت ، أشهد بالمسٌح والصلٌب 

ن وجهة نظر وٌعتمد الباحث أ،  5لمد رأٌت والتنعت ، لن ٌبلػ نفسً الشن بعد الٌوم ((

ره المؤلؾ لد ٌكون لها دور فً رسم شخصٌة كلٌكراتس لٌعبر من خاللها عن أفكا
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ومعتمداته ولد تلمس الباحث ذلن من خالل ما ٌمرره الكاتب على لسان السارد فً وصؾ 

سمع حدٌث البشابر وتلن المعجزات فمال الٌها للبه ، )): مولؾ كلٌكراتس اذ ٌمول

عمل  ، لكونه واستراح لها ضمٌره !ولكن عمله ما زال لها منكرا ، وعنها مزوراا 

ن ومنطمهم ولم ٌتعود ان ٌطمبن الى ما ٌخرج عما فٌلسوؾ لد نشؤ على حكمة الٌونا

وما ٌدلل على ذلن هو تلن االحكام التً كان ٌطلمها  5لهذه الحكمة  والمنطك من لانون ((

: )) وما ٌنبؽً للدٌن أن ٌكره الناس  الراوي العلٌم لتمرٌر وجهة نظر الكاتب حٌن ٌمول

نما هو ٌنبوع رحمة وإ فرضا علٌه اكراها ، وان تفرضه الموة الماهرة على النفوس

، 5ن تصبو النفوس الٌه عن رضا وتهوي الٌه الملوب عن محبة وشوق ((وحنان ٌجب أ

لى حٌاة ذ تنتمل من الترؾ والجاه والمال إلى تؽٌرات مصٌرٌة إوتتعرض هذه الشخصٌة إ

الترحال والتنمل عبر الصحراء حتى ٌتعرض لألسر على ٌد جماعة بدوٌة وٌباع وٌصبح 

شملة العرابً ، وٌتكلم لؽة )) ٌلتحؾ  هذ بوكا ذلٌال ٌطلمون علٌه ) صبٌح( وإوممل عبدا

عراب وٌروي اشعارهم كؤحسن ما ٌروٌها العراب الفصحاء، وٌدعى بهذا السم األ

لٌلتمً بشخصٌة طال  فتطٌب نفسه لهذه الحٌاة حتى ٌصبح كهالً ، 3الؽرٌب فٌجٌب((

الٌمٌن وهً شخصٌة زٌد بن  ورأته عٌن ها شهدت دمحماً النال لشًء  أنتظاره لها وشوله لها

لحوٌرث الذي ٌروي السارد من خالل صوتها حكاٌة ورلة بن نوفل وعثمان بن اعمرو 

فخرج منها ورلة بدٌن المسٌح بعد أن براهٌم فً بالد الروم فً رحلتهما للبحث عن دٌن إ

هو فلم تعجبه النصرانٌة وال  مااطمأن إلى النصرانٌة وأستمر الحوٌرث فً بالد الروم ، أ

براهٌم حتى استمر به وؾ على االدٌرة ٌسال الرهبان واألحبار عن دٌن أالٌهودٌة فهام ٌط

نه رٌش وهو منها ولد شهد دمحما إال أفً لن الذي ٌبحث عنه صبٌح فٌخبره أ الممام فً دٌار

وغ ممصدهما ولم لم ٌدرن انه النبً الذي سٌنهض بدٌن ابراهٌم ، وتنتهً المصة  دون بل

دمحم فً مكة فٌصرع الحنٌؾ  انما لتال فً طرٌك رحلتهما لٌدركاٌظفرا بما أرادا ، و

عن وبعد هذا الموجز , 4العربً والفٌلسوؾ الرومً بعد ان طمع بهما لطاع الطرٌك 

اؼها الكاتب النها نها من أجمل الشخصٌات التً صشخصٌة الفٌلسوؾ نستطٌع المول أ
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رسم أحداثها وموالفها ولد أجاد  طار التارٌخً مما اتاح له حرٌة التفنن فًؼٌر ممٌدة باإل

ن ربطها بشخصٌات تارٌخٌة ذكرت فً السٌرة النبوٌة من مثل شخصٌة بحٌرى أ

ن زٌد ذ اشارت كتب السٌرة إلى أإرو أشهر الموحدٌن فً الجاهلٌة وشخصٌة زٌد بن عم

 ى راهب بالموصل .لٌؾ حتى انتهى إبن عمرو خرج ٌلتمس الدٌن الحن

) نادي الشٌاطٌن(  وأفرد لها الكاتب لصة مخصوصة عرفت باسمشخصٌة ابلٌس  :   - ب

))فً هذا الفضاء الماتم ، جلس وفٌها رسم لنا شخصٌة ابلٌس وأعوانه من الشٌاطٌن

ولد ،  5ن ألبلوا الٌه خفافا لطافا((ومشٌرٌه من الشٌاطٌن ، وما هً إل أ  ابلٌس لعوانه

 ً ً  منحه صوتا عن عجزهم عن  لى جانب شٌاطٌنه تجمعهم محاورة سردٌة مطولةإ سردٌا

ل الوحً على النبً رض والسماء لٌلة نزون حجبت عنهم ألطار األستراق السمع بعد أأ

ستطاع الكاتب من خالل هذه المصة تمرٌر خبر ما روي من امتالء المصطفى ، لد أ

دمحم برٌل بالمرآن الكرٌم على صدر االرض والسماء بالنور والضٌاء عند نزول الوحً ج

هذه الشخصٌة فً لصة ) حدٌث باخوم ( عندما تجلى على عن ورود  عما  فضالً ص 

 ً حادثة هدم البٌت وأعادة بناءه ن ٌرفع الحجر االسود مع الرسول فهٌبة رجل كبٌر ٌرٌد أ

ً كما ٌظهر أ بو مرة ( الشٌخ الذي ٌحرض لصة ) صرٌع الحسد ( فً شخصٌة ) أ فً ٌضا

 الولٌد بن المؽٌرة على رسول هللا . 

بعاد نها حصلت على عناٌة الراوي برسم أمصص أن ما ٌمٌز هذه الإأبعاد الشخصٌات المتخٌلة : 

هتم الكاتب بالحالة النفسٌة للشخصٌة ولد أـ البعد النفسً : !شخصٌاته ، وٌمكن تمسٌمها الى :

الشخصٌات ومن ذلن المونولوج الداخلً وسٌلة مهمة لكشؾ دواخل تخذ أووصؾ دواخلها ونجده 

 فٌمول )) فلٌسبعد وفاة ابنه عبد هللا  النبً بمرض جده المعاناة النفسٌة التً عاشها تصوٌره 

ا أ ا وما ٌمنعه أب الٌتٌم وٌمتبن ٌلم المرض بالشٌخ وٌثمل علٌه فٌكتؼرٌبا ا والما ن لا للبه حزنا

ا كله وٌصبح الشٌخ ذات ٌوم مثمال كان ٌكتبب وما ٌمنعه ٌسراا كله ودعة كله فمد  ا كله وحنانا حبا

االم ورخرى تصوفً حادثة آ 5 5لٌه (( الحٌاة تفارله وكؤن الموت ٌسعى إ مكدوداا ٌحس كؤن

 حزن  لاحاسٌسها وعواطفها من آمنة ( بعد فراق عبد هللا فٌظهر الراوي أالنفسً الذي اللته  ) 

ا للفراق ولم تصعد من صدر آمنة زفرة ول انحدرت  ا للوداع ول التٌاعا )) لم تظهر آمنة ارتٌاعا
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ا لم تفارله  ا منبسط األساٌر وكان صوتها مطمبنا من عٌن آمنة عبرة وانما كان وجهها هادبا

ة خذ الفجر ٌتنفس فً دعمة حٌن البل زوجها علٌها ٌودعها آخر السحر ولد أعذوبته الحاز

(( مكة من الربا وٌمس بؤصابعه الرلٌمة ما حول
5
صٌة الفٌلسوؾ وصؾ دواخل شخذلن  منو.

طربة والذكرٌات الموٌة المختلفة للما , )) فإن هذه العواطؾ المض ) كلكراتٌس((الروحً 

و تطمبن الى السكوت ولكن الفتى اؼرق فً صمت ؼامض عمٌك ظاهره ترضى بالكتمان أ

استمرار النفس وهدوء البال ومن ورابه صراع عنٌؾ بٌن للب ٌشرق فٌه نور الٌمٌن فٌملإه 

شهدت لصص على فمد  1 2((رجاء وامال وعمل تكتنفه ظلمة الشن فتدفعه الى المنوط والٌؤس

ووصؾ  على بنابها الداخلً ٌات حٌث كان التركٌزابك متنوعة لتمدٌم الشخصهامش السٌرة طر

م طرٌمة رصد الراوي العلٌم المباشر لباطن الشخصٌة اوكذلن استخدأبعادها الداخلٌة والنفسٌة .

والمونولوج الداخلً ؼٌر المباشر حٌث كان الراوي عالماً بدواخل الشخصٌات ومطلعاً على جمٌع 

 1 خفاٌاها 

بعادها أٌهتم الماص برسم صؾ المالمح الخارجٌة للشخصٌة إذ وهو والبعد الجسمً : ـ 2

 ٌزة من حٌث طولها ولصرها ونحافتها وبدانتها ولون بشرتها والمالمح االخرى الممالجسمانٌة 

ي وصؾ كل ماٌتعلك بالشخصٌة من المظهر المح والصفات الخارجٌة للشخصٌة, أحٌث تحد الم

 ( وهو ٌشع نوراً  ) صلى هللا علٌه واله وسلمد الرسول األعظم ٌصور لنا جسد عبد هللا وال, 3 الخارجً 

وأن , : )) إن وجهن لوضا , وأن جبٌنن لمضا بالمول 11فٌصفه على لسان فاطمة الخثعمً

 7(( حلواا , ٌدنٌنً منن وٌدفعنً الٌنوأن صوتن لٌسبػ على حنانن لى الملب ,عٌنٌن لتسرعان إ

)البشٌر ( ٌة ووصفها , ما وجدناه فً لصة  الجسمانوفً لصة أخرى ٌسهب بمالمح الشخصٌات 

عرؾ المسن ونشر المرنفل ٌفوح من ألبلن مع ضوء النهار ٌسعٌن سعً النسٌم ٌسبمهن : )) 

جسامهن وٌحملن من ندى األزهار وشهً الثمار , وكن لاصرات الطرؾ , فاترات اللحظ , أ

مشرلات الوجوه , باسمات الثؽور   ساحرات العٌون , واضحات الجباه , لابمات الشعور , وكن

 5((وكن أسٌالت الحدود جمٌالت المدود نحٌالت الحضور , وكن عذاب األصوات مالمح األلفاظ 
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))كان ؼض الشباب ، معتدل الخلك ، ناضر الوجه، ومن ذلن اٌضا وصؾ مصعب بن عمٌر .

 . 5مشرق الجبٌن ((

شخصٌات ذات بعد اجتماعً , ومنها شهدت متون على هامش السٌرة البعد األجتماعً :  ـ 3

ا رجل صدق ذو مكانة مرمولة  ))شخصٌة ورلة بن نوفل  ا عازما وكان ورلة بن نوفل حازما

ا , ولوطنه مإثراا  ومن مواطن لرٌش . وشارن فً مفاخرها ومآثرها , وكان لمومه محبا

ا ع ند العرب وعلى ما الؾ من عادات محمودة وسننه الكرٌمة , له بصٌرة واسعة , معروفا

)) كان حسن الزي ، معنً بثٌابه وشكله عناٌة .وكذا شخصٌة مصعب  5له خصال كثٌرة ((

مة التً سلكها طه الطرٌ نإ,3ظاهرة لٌكاد ٌراه الرابً حتى ٌعلم ان له حظا من نعمة ((

والسٌرة  فمد مازج بٌن الفنجنس معٌن عدم وفابه ل هًتنوٌع الشكل الفنً  حسٌن لتحمٌك

دوات بنٌة المصة الفنٌة من عناصر اللؽة كما نجده لد ألؾ فً سٌرته بٌن أ , التارٌخٌة

دوات اللؽة التارٌخٌة حتى جمعت بٌن الجانب  صفٌة والتصوٌرٌة والشخصٌات وبٌن أالو

التصوٌري والخبري بطرٌمة جذابة لتعامله فً كتابة النص مع الشخصٌات الثانوٌة ولد عمل 

دل على نما ٌوهذا أن دل على شًء أ, ٌبسط فهمها عها لكً م على بث الحٌاة فٌها والتفاعل

النصوص التً تترن مجاال للمارئ فضل النصوص هً تلن ؼنى متون السٌرة النبوٌة إذ أن أ

لمد استثمر طه حسٌن رصٌده المعرفً وملكاته الخاصة مال مخٌلته وخبرته ومعارفه , ستعأل

ها سواء كانت متضمنة فً السٌرة  أو مستماة والظروؾ والمالبسات المحٌطة بالنص جمٌع

ن ٌنسجم مع مخططات السٌرة نفسها ،إذ أ حداثها وحكاٌاتها بمامن الخارج لٌعٌد تشكٌل أ

هنالن منطمة معتمة ومتمطعة عملت على تحفٌز مخٌلة طه حسٌن وساعدته فً تركٌب 

 االحداث الؽاببة التً عمل على تفعٌلها ونموها داخل سٌرته .

ن نصوص على هامش السٌرة لٌست سوى عملٌة ردم لفجوات السٌرة النبوٌة إلى أ نصل   

 صلً طبٌعة حركٌة تجعله متجدداً فعلً مع نصوصها مما ٌكسب النص األلتحمٌك التواصل ال

 ً  إلعادة التشكٌل والنمو .  وصالحا
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  توطبة : 

 همٌة كبٌرة فً العمل االدبً , فهوأحدلدراسات بمكون الفضاء لما له من أمن ا ا  كثٌر تناولت     

األساسٌة فً عملٌة الترتٌب وبناء العاللات المجتمعٌة وهو )) العالم الفسٌح الذي تنتظم المفاهٌم 

ن بل ٌمكننا المول : أن تارٌخ سان مع الزمنٌاء واألفعال وبمدر ما ٌتفاعل اإلواألشفٌه الكابنات 

نما حل وٌلمً ان إٌنس, فالفضاء لصٌك بكٌنونة اإل1سان هو تارٌخ تفاعالته مع الفضاء أساسا  ((اإلن

 وهو    الكون منفصل عنه ومتحرر من رلبتهنه ٌعٌش فٌه ومعه والشًء فً هذا بضالله علٌه ،أ

هو فضاء الكتابة : و نواع منها: ـ الفضاء النصًوالفضاء على أ،  للكتابة الفنٌة مادة الجوهرٌةال

ٌمٌة للفضاءات ولدالالت جمالٌة أل ن فٌه عٌن المارئ لما ٌعنٌه على العثور طباعٌة التً تتحرال

 .حداث التً ولعت فٌها األ

لى المغزى الفكري خالله إن ٌصل من اء كمعادل للمكان : )) حٌث ٌمكن أـالفض     

ٌة لما ٌحتوٌه من واألٌدٌولوجً وحتى الرمزي للنص فالفضاء بهذا المفهوم ٌنهً المساحة المكان

و لٌمٌة لفضاءات األمكنة الجغرافٌة التً ولعت فٌها االحداث (( دالالت جمالٌة أ
2
 . 

ه الٌغٌب مطلما  حتى نأ متداد الخط السرديعلى إد ـ الفضاء الداللً ـ )) فالفضاء الداللً موجو

التركٌب فً حركة الشخصٌات مكنة فالفضاء حاضر فً اللغة فً ولو كانت األعمال االدبٌة بال أ

ٌماع الجمالً لبنٌة النص األدبً (( وفً اإل
3
  . 

مفهوم الفضاء ـ الفضاء بوصفه منظورا  : ٌظهر هذا النوع من خالل مالدمته ) كرٌستٌفا ( عن 

ة النظر الوحٌدة للكاتب التً تهٌمن نه )) مرالب بواسطة وجهأو رؤٌة وأ حٌن وصفته منظورا  

على مجموع الخطاب بحٌث ٌكون المؤلف بكامله متجمعا   فً نمطة واحدة (( 
4
وٌتكون الفضاء ،  

دبً فً ،وكثٌر ما ٌعتمد علٌهما النص األ من عنصرٌن مهمٌن هما : فضاء الزمن وفضاء المكان

بحثنا علٌهما فً المبحث االول والثانً من هذا الفصل ، مع لناعتنا رسم متخٌله ،سٌتركز 

  فرادهما لغرض التفصٌل والتعمٌم .إال أننا سنأتً على ا معا لتحمٌك الفضاء العام للنص إبتدخلهم
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م : 2223ا , تحلٌل الخطاب األدبً على ضوء المناهج الحداثٌة ,دمحم عزام ,  منشورات اتحاد كتاب العرب , دمشك , سورٌ - 

235  2  
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 املبحث األول

 فضاء الزمن السردي

عدم والثبات والحضور هتمام كبٌر لدى الفالسفة والعلماء واألدباء,فالوجود والحظً الزمن بإ      

الذي ٌعً ذاته نسانً الوجود )) فالوجود اإلوالغٌاب كلها تتصل بحركة الزمن  والحركة والزوال

نسان ن التالٌٌن : الزمانٌة ومعرفة اإللى الموت وٌظهر نفسه فً الشرطٌٌنفتح من الوالدة إ

المسبمة للموت (( 
1
 . 

زمن والزمن حٌاة لذلن ة والحٌاتٌة فالحٌاة لذا ٌظهر)) الزمن متأصل فً خبرتنا الٌومٌ     

لف فٌه حساسا  بالزمن ولكن تختالٌمتصر اإلحساس بالزمن على اإلنسان , فجمٌع الكابنات تمتن إ

نسان منذ المدم فتعالب الفصول دران والتحلٌل والزمن وجد مع وجود اإلحساس واإلاإلدرجة 

علٌها فً التوصل الى الزمن ولٌامه((  غٌر ذلن من دورات الطبٌعة , إرتكزواألٌام و
2
 . 

ٌة , حٌث فٌتمثل لنا وكأنه ))روح الوجود الحمة ونسٌجها الداخلً فهو ماثل فٌنا بحركته الالمرب   

 . 3 سان وتشكل وجوده ((و مستمبال  فهً أزمنة ٌعٌشها اإلنو حاضرا  أٌكون ماضٌا  أ

ساطٌر الٌونانٌة التً من األ د اإلنسانً بدءا  عمك الوجو ممولة الزمن لها وجودها فًوعلٌه ف    

ستٌعاب الزمن لكل , ٌلتهم أبناءه داللة واضحة الى إتحدثت )) عن كرونوس إله الزمن وتصوٌره 

األحداث ((  
4
. 

نتٌجة طبٌعته المتحركة  إلنسان منذ بدء الخلٌمة وألصمتن الزمن ممولة فلسفٌة شغلت اٌظهر أ  

نسان الفناء والزمان هو الذي ٌنبا اإل بالوجود ثم العدم ،بالحضور ثم وغٌر الثابتة حٌث )) ٌتحد

بموته وزواله وعبثٌة كل وجوده (( 
1
 .  

                                                           
1
 051م :  1327الزمن فً األدب, هانز مٌرهوف , ترجمة أسعد رزوق , مؤسسة فرانكلٌن للطباعة , الماهرة , نٌوٌورن ,  - 
م ( , الطالب مها حسن ٌوسف عوض هللا , اشراف األستاذ محمود السمرة , 2222ـ  1362الزمن فً الرواٌة العربٌة ) - 2

    2 2م , :2222الجامعة األردنٌة , السنة اطروحة دكتوراه , 

 
3
   2 9ـ 8ن . :  2م  - 
, :  1336, أندٌة الالند , منشورات عوٌدات , بٌروت ـ بارٌس , الطبعة األولى , 3ٌنظر , موسوعة الالند الفلسفٌة , مج  - 4

  2 1436ـ 1433
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 ما المفهوم الزمنً فً األدب فمد نجده فً موضعٌن هما :أ

تجاه لى األمام بإالزمن الطبٌعً بحركته المتمدمة إ )) ٌتسم ذإ  أـ الزمن الطبٌعً )الموضوعً(:

نما هو مفهوم خبرة إلى الوراء أبدا  ،والزمن الطبٌعً الٌمكن تحدٌده عن طرٌك الوالٌعود إاألتً 

    و ٌمكن تحدٌده بواسطة التركٌب الموضوعً للعاللة الزمنٌة فً الطبٌعة . عام وموضوعً أ

لى والنهار وبدء الحٌاة من المٌالد إوٌتجلى مفهوم الزمن الموضوعً فً تعالب الفصول واللٌل 

موت فهذه المظاهر كلها تبرز فً وجود األرض ) المكان ((ال
2
 . 

م ، فٌوصف بالتتابع والتراتبٌة ألن ماالتمدم إلى األٌز هذا الزمن بالسٌرورة ووعادة ما ٌتم     

 حداثه متسلسلة و متواصلة فً الغالب . أ

معٌنة تختلف عن الزمن  نسان وحٌاته وٌمتلن خاصٌةوهو مرتبط باإل  ب ـ الزمن الذاتً :

 ل بوعٌه ووجدانه وخبرته الذاتٌة نسان زمنه النفسً الخاص المتصذ)) ٌمتلن اإلالموضوعً إ

ن لكل منا زمانا  ن نمول أمختلفون حتى أننا ٌمكن أ فهو نتاج حركات أو تجارب األفراد، وهم فٌه

خاصا  ٌتولف على حركته وخبرته الذاتٌة (( 
3
  . 

عة مثلما ٌخضع نه ))الٌخضع لمٌاس الساالذاتً عن الزمن الموضوعً فً أمن وٌختلف الز    

زمنا  ذاتٌا  ٌمٌسه صاحبه بحالته الشعورٌة ((  وذلن كونهالزمن الموضوعً ,
4

ه ٌختلف كما أن، 

))فً تمدٌره ألنه ٌشعر به شعورا  غٌر متجانس والتوجد لحظة فٌه تساوي األخرى ،فهنان 

النشوة التً تحتوي على ألدار العمر كله وهنان السنوات الطوٌلة الخاوٌة اللحظة المشرفة الملٌبة ب

التً تمر رتٌبة فارغة كأنها عدم (( 
5
  . 

النص ألن  دب حتى ٌصبح  مكونا  أساسٌا  فً بنٌةما ٌدخل الزمن بنوعٌه فً مجال األوكثٌر       

تعرض مفهوم الزمن لصنوف كثر من غٌرها , ولد و تتعلك بالزمن أالفنون السردٌة تلتصك أ

الدراسات المتنوعة من المباحث الفلسفٌة والنفسٌة واألدبٌة رغبة فً تفسٌر ماهٌته ))وتمتد هذه 

أمام تدفك الزمن وجرٌانه ,ولمد  نسانً وتجعله ٌمف عاجزا  دراسات فً عمك الماضً الثمافً اإلال

                                                                                                                                                                                                 
 2 22, :  1355اهرة , الطبعة الثانٌة , الزمان الوجودي , عبد الرحمن بدوي , النهضة المصرٌة , الم - 1
2
 2 11: روحة دكتوراه , مها حسن ٌوسف عوض هللا , م ( , اط222ـ  1362الزمن فً الرواٌة العربٌة )  - 
3
   2 48م , : 1331الزمان الداللً , كرٌم زكً حسام الدٌن , مكتبة األنجلو المصرٌة , الماهرة , الطبعة األولى ,  - 
4
   2   08م ( , ص 2222ـ  1362الرواٌة ) الزمن فً  - 
5
   2 152م , :1331بداع والتصوٌر , جمال عبد الملن , دار الجٌل , بٌروت , الطبعة األولى , مسابل فً اإل - 
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نصً , فكان الشكالنٌون بنٌة الشكل ال عتباره هٌكال  تموم علٌههتم النمد الحدٌث بدراسة الزمن بإأ

وابل من لاموا بالتنظٌر لمفهوم الزمن , كونه أساسٌا  فً المبنى الحكابً والٌمتصر الروس من أ

تمثله فً المتن فمط (( 
1
  . 

عنه بإي  التخلًساسٌا  الٌمكن س داخل العمل األدبً وٌعد شٌبا  أفالزمن هو بنٌة كل نوع وجن    

  عمال الفنٌة ونصوصها داخل األدب .ساسه تتم االوعلى أ  , صورة من الصور

جزابه كما ل الفنً وعموده الفمري الذي ٌشد أوٌمثل الزمن فً النصوص الفنٌة ))محور العم    

هو محور الحٌاة ونسٌجها (( 
2
ن كل النصوص فً االدب هً فن لشكل كد الدارسون أ، حٌث أ 

ابه تكشف لنا تشكٌل بنٌة النص والتمنٌات التً تستخدم فً ن  طرٌمة العمل الفنً وبنكما أالزمن ،

 لمعالجة عنصر الزمن .ء حتى ٌرتبط شكل النصوص األدبٌة البنا

الوالع ،فصاحب ن النص المتخٌل ٌشتغل على زمان  تخٌٌلً لد ٌختلف عن نفهم من كل ذلن ، أ

نما تتجلى مهمته فً خلك د شكل الزمن الوالعً وصٌرورته ،وإن ٌجسالنص الٌتطلب منه أ

 حساس بالمدة الزمنٌة الفنٌة .اإل

 

 زمن السرد:  

(والذي هو محور موضوعنا األساس فهو )) زمن  )زمن السردنجد هذا الزمن التخٌٌلً فً       

ة السارد ) الراوي ( ٌتحكم فٌه بحركة األحداث وتطورها ومدتها الزمنٌة التً تستغرلها عملٌ

زمن الخطاب ) حاضر التكلم ( وحتى النهاٌة , فخالل مدة من ال منذ وضوح السرد فً بناء النص

سرد لد ٌأتً معاكسا  فً الخٌال مدة سنوات أو أٌام، فزمن ال ربما تكون ساعات ٌعٌش المارئ

  حداث الحكاٌة كون الراوي ٌمارس لعبة الحدث السردي وتكمن أشكالٌة بناءلتسلسل زمن أ

الحدث (( 
3
. 

                                                           
  152مسابل فس اإلبداع والتصوٌر ، جمال عبد الملن   :  - 1
2
   2 78م , : 2222ـ  1362الزمن فً الرواٌة العربٌة )  - 
3
     52م : ن , :  - 
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بطرٌمة تكاد  ن ٌتالعب بالنظام الزمنًبعملٌة التلفظ حٌث ٌمكن للكاتب أ مرتبطوزمن السرد   

ن الراوي فً المصة لد ٌبدأ السرد فً بعض األحٌان بشكل ٌكاد ٌطابك زمن تكون ال محدودة , أل

و ال حمة فً ترتٌب الزمن ولكنه ٌمطع بعد ذلن السرد لٌعود إلى ولابع تأتً سابمة أالمصة 

فبناء الحدث ٌكمن فً ، وٌتم تجسٌدها اثناء الحكاٌات له عاللة وطٌدة مع السرد الزمن السردي ف

و متداخال  أي فً و متناوبا  ألحدث ترتٌبا  متتالٌا  متوازٌا  أ)) ترتٌب الولاثع التً تشكل مهمة ا

  12  و متراجع ((ه ٌكون خاضعا  لتسلسل زمن صاعد  أو متمطع أعرض

حداث المصص ن متسلسال  ومتناوبا  بحٌث تجري أالمتخٌلة ٌكون الزمن فً النصوص كما أ    

تً تتمثل بالنشأة والبداٌة ثم تتسلسل والحودث بوتٌرة منتظمة تبدأ من الزمن االول للمصة ال

حداث هاء األنتلى نمطة إنتهاءها أي نمطة أزمنة التً تعترض مشاهد المصة إاألى كل مرورٌا  إل

حداث التً تحدث طبٌعة متتالٌة ومتسلسلة فً كل األلزمن , فهو ذو فً نظام ادون تأخٌر أو تمدٌم 

 .ي الراوي الذي ٌنظم عمله وفك ذلن اثناء المص وهذا ماٌرٌده السارد أ

لكنها ونجد فً بعض األحٌان لجوء السارد لبناء عملٌة هٌكل الخطاب الزمنً لمعاٌٌر زمنٌة و   

لى األمام لٌخاطب المارئ فً نطلك السارد منها إا تخٌٌلٌة , وٌنمتكون مؤشرات لٌست والعٌة وأ

مسار الحاضر التخٌٌلً وهوحاضر الخاطب , وأن زمن السرد فً بناء الهٌكل للخطاب الفنً 

وتشكٌله ٌكون السارد هنا لد تجاوز خطٌة زمن الخطاب واستمرارٌته لألمام عن طرٌك تمنٌات 

 د وبطبه .ة وحركات تسرٌع زمن السرفنٌة  , كالمفارلات الزمنٌ

حداث الولابع وفك تسلسل ن ٌبنً أمن الكاتب وصاحب المصة والحكاٌة أإال أنه لد ٌتطلب      

خر نجد لجوء السارد لة وفك ترتٌب متتالً , ومن جانب آزمنً معٌن تبعا  لتوارٌخ زمنٌة متسلس

لفز وتجاوز  لبناء عملٌة هٌكل خطاباته وولابع لصصه لمعاٌٌر زمنٌة مختلفة , فهنا تحدث عملٌة

 .على الزمن الموجود لٌخاطب وٌمص من خاللها مسار الحاضر تخٌٌلٌا  

و ٌتمٌد بالترتٌب الزمنً للحوادث فالسارد لم ٌلتزم أ ) على هامش السٌرة (وهذا مانجده فً       

 لى زمن بعٌد ثمٌة فً السٌرة ،ففً حوادثه ٌبتعد أحٌانا  عن حوادث أزمنة السٌرة وٌعرج إالتارٌخ

ش والٌمن وٌموم بسرد أحداث ولصص روم واألحبالى بالد اللٌها , فتارة ٌغوص وٌعرج أٌعود إ

ثه عن لصة برهة وغارته على البٌت الحرام ،وكذلن حدٌحادثة  أ حدثت فً أزمنة بعٌدة مثل
                                                           

1
 2 121م , : 1331براهٌم , المركز الثمافً العربً , بٌروت , الدار البٌضاء , الطبعة االولى , المتخٌل السردي , عبد هللا إ - 
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الٌهودٌة إلى نواحً جزٌرة العرب ثم  د أن حلت محل الوثنٌة وكٌف جاءتٌة بعالدٌانة الٌهود

المذابح فً مختلف األنحاء فً مصر وبالد الحبشة وفً ت النصرانٌة تنشر وسط هذه خذكٌف أ

نجران من بالد الٌمن وكٌف لام ٌهود الٌمن فذبحوا نصارى نجران، وكذلن ٌعرض آلهة الٌونان 

تخذ من الزمن عن السٌرة وأزمنة أحداثها  حٌث إ رتٌمس واثٌنا وهو بذلن ٌبتعدوآ ٌنا المرٌخوٌر

ان وفً بعض األحٌر , حداثه المتخٌلة بدلة الخٌال والتصوٌة وعرض ألتغطٌ سا  ربٌ عنصرا  

ندفع فً وصفها إلى النهاٌة , وتأخذ المارئ ذهابا  واٌابا  ٌسهب فً وصف شخصٌة أن أعجبته إ

 لىله لصصه المتخٌله , باإلضافة إتتناسب مع صنع خٌاله وتصوراته العملٌة الذي كون من خال

  اره وتصوراته االخرى .كلعرض أفانه إتخذه كأداة 

ها تالعب لى التمنٌات الفنٌة من المفارلات الزمنٌة والتداخالت التً عن طرٌموهذا ماٌحٌلنا إ    

المتمثلة بتسرٌع  عن الحركة السردٌة لى الماضً البعٌد, فضال  بترتٌب الزمن وذهب بها إ

 االحداث وبطبها .

 

داة فاعلة فً خلخلة نظام الزمن وأ مهما   تعد المفارلات الزمنٌة عنصرا    لزمنٌةالمفارلات أـ  ا

عتراض السرد التتابعً الزمنً الكرنولوجً اث  ))وهً اللحظة التً ٌتم فٌها ألترتٌب األحد

 , 1 لسلسلة من األحداث إلتاحة الفرصة لتمدٌم األحداث السابمة علٌها ((

 بل أي تشٌرى زمن المستممفز إلضً أو تحداث الماأزمنة تسترجع وتكون فً بعض االحٌان أ  

 .لى االحداث مسبما  إ

كثٌرا  من المفارلات الزمنٌة التً شكلت عالمة فارلة  على هامش السٌرة  نصحٌث شهد     

العب بالترتٌب الزمنً للمتخٌل عند طه حسٌن وشكل من خاللها حوادثه ونصوص سرده ،ولد ت

حداث التً لدم من الله عالمه بواسطة سلسلة من األوأنشأ من خبداعً وجمالً وفك تصوٌر إ

ضرة ,وشملت تلن المفارلات زمن الماضً عن اللحظة الحا فٌها حداث سابمة وعادخاللها تمدٌم أ

ى الوراء لٌمص ً بعد تركه حاضر السرد ثم ٌعود إللمفارلات زمنٌة لألتجاه نحو الماض حاالت

بتعد عنها لذلن إ هرة النبوٌة , ولٌس فً زمنها بل أنٌد عن السٌحداث الماضٌة منذ زمن بعلنا األ

  ها تنشط فً لصص كتابه وحوادثها .حداثها الماضٌة وجعلالزمن الماضً وأستدعى أ
                                                           

1
   2 15اموس السردٌات , جٌرالد برانس , : ل - 
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فً لصة        ومن هذه الحوادث التً تم سردها بإلتضاب وشكلت مفارلة زمنٌة مانجده      

بران ولصوا له لدسٌة بٌت المكرمة والتمٌا به الحومولفه فً مكة  حمٌر ملن)المضاء( فً لصة 

))والبل الملن على مكة فدخلها منٌباً وطاؾ بالبٌت وأعظم أمره ونحر حاول ألحامه , الذي   هللا 

ؾ فلما كان من الؽد لال للحبرٌن أنً أرٌت أن أكسو للناس وأطعمهم وأذاع فٌهم الخٌر والمعرو

 ض ٌومه فلماببٌاهله اه خصفاً ومضى ٌعظم البٌت وٌكرم أفعل ما أمرت فكسهذا البٌت لاال : فإ

سا خٌراً منها فكساه سوة التلٌك بهذا البٌت لاال : فإكٌت كؤن هذه الكأرً أصبح لال الحبران : إن

نً رأٌت كؤن لهم فلما أصبح لال للحبرٌن : إ وشٌاً ومضى نهاره ٌعظم البٌت وٌجزل المعروؾ

جتهاد فكساه حرٌراً ودٌباجاً فإجتهد فً إرضابه ماوسعن اإلهذه الكسوة ال ترضى هللا لاال: 

أر اللٌلة وزٌنه بالذهب والفضة والجوهر وفرق العطاٌا بٌن الناس ثم أصبح فمال للحبرٌن لم 

لٌها األنباء بؤنه ذا رب الكعبة وذهب الملن بعد ذلن إلى الٌمن ولد سبمته إشٌباً لاال : فمد رضى إ

لٌها األنباء بؤنه لد صبؤ عن دٌنه وترن  عبادة لن من لبله  وسبمته إلم ٌظفره م لد ظفر ظفراً 

فل حافل وزٌنة اآللهة التً كان ٌعظمها وٌسعى لها وكان أهل الٌمن لد تؤهبوا للمابه فً ح

نه لد صبؤ تنكروا له وأبوا إال أن ٌنصبوا له الحرب وأن بارعة بالؽة فلما إنتهت الٌهم األنباء بإ

 وٌردوا عن حمٌر شر هذا الدٌن الجدٌد الذي جاءهم ٌه من ٌثرب,  ٌصددوا عن بالدهم

فلما بلػ الملن أطراؾ الٌمن لمٌته طالبع األلبال واألذواد منكرة له مزورة عنه ولال لادتهم :    

 تلمد فارلتنا وانت أبر أهل الٌمن بالٌمن وأحب حمٌر آللهة حمٌر وها انت ذا تعود الٌنا ولد أمن

ا وتطٌع وأعرضت عن مستوزرت ؼرٌبٌن من عدونا تسمع لهوجحدت آلهتنا ولد أألله ال نعرفه 

نخلً بٌنن وبٌن هذه البالد التً انكرت أهلها رأى األشراؾ والمادة من األلٌال واألذواء فلن 

الوشى حتى ن تكسوه كاً حول هذا البٌت الذي لم ٌرضن أتخذ لن ملوجحدت آلهتنا فعد إدراجن فإ

بنن ٌنتظر من ٌثؤر له وحٌث صدى حٌث دم أ تخذ لن ملكاً فً ٌثربباج أو أكسوة الحرٌر والدٌ

لوا وال تسرفوا على أنفسكم ولكن أسمعوا لً ابنن ٌدعو من ٌسمٌه لال الملن : ٌالوم ال تعج

سمعو لهذٌن الحبرٌن فلو لد علمتم مانعلم ورأٌتم مانرى لسلكتم سبٌلنا ولمبلتم دٌننا وألمنم وا

السموات واألرض وآمن له من فٌها من األنس والجن ومن الحٌوانات والطٌر  بإلهتنا الذي خلك

سمع منن وال لهما فؤنصرفو عنا ن نهر والشجر , لالوا :ما نرٌد أومن الماء والهواء ومن الز

تدعوهم إلى ما ٌتداعون الٌه إذا شجر بٌنهم خالؾ أو كانت  ال الحبران للملن فما ٌمنعن أنل

ً لن : أو تعلمان هذا أبٌنهم فرلة لال الم نعم ألٌسو ٌختصمون إلى النار إذ أختلفوا  لاال ٌضا
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م لٌها لال الملن ٌالوم هذان الحبران ٌدعوانكم الى االنصاؾ وٌؤخذانكم بالعدل انكفخاصمهم أ

لى ناركم تلن الممدسة التً تخرج من اعماق الؽار لها زفٌر لتختصمون فٌما بٌنكم فتحتكمون إ

لهبها فً السماء فال ٌكاد ٌراها الظالم حتى ٌصعك والٌكاد ٌراها المظلوم وشهٌك ولد ارتفع 

حتى ٌحس المنعة والموة هلم لنحتكم الٌها فؤٌن استطاع ان ٌثبت لها وٌصٌر على حرفها فهو 

فؤدار الموم امرهم بٌنهم ساعة  صاحب األمر واٌنا فزع منها وفر من أوراها فهو الظالم المعتدي

حد ما ٌنبؽً أن نؤتً على ملكنا ما ال ٌؤباه ألمد دعاكم الملن الى االنصاؾ وولال بعضهم لبعض 

  منا على صاحبه وما ال تؤباه ملون الٌمن على سٌوفها فتعالوا نجبه الى ماٌدعونا الٌه وتعالوا 

  1  0 ((حجته وسلطانه

لى ملن حمٌر ومولفه من الكعبة المشرفة صة التً تم ذكرها والتً عرج بها إففً هذه الم      

عندما أراد وتأثره بالدٌن الذي سمعه من الحبران , وحٌن لصوا له معجزات سوف تحدث له 

  مت آٌات الحبران دثت له فً حٌنها , ولال لد تحمأمر من لومه وحالدخول للبٌت المحرم فً 

حمدهم علٌه ثم حمل لهم مع خر وماجرى علٌه من ورجوعه إلى أهل الٌمن ٌحمل لهم دٌنا  آ

 طواف بذلن الزمن الماضً البعٌد فً ماهً إال معه كتاب دٌانة غٌر دٌانتهم الحبران من

دٌانات االخرى ي صمٌم من زمن السٌرة النبوٌة , وداخل فٌه التصوراته الخٌالٌة الذي لٌس فٌه أ

( وغٌر دٌانته السابمة إلى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوام لبل سٌرة النبً دمحم )وفٌها عروج أٌضا  إلى الوراء وأستذكر أ

دٌن الحبران وما سمعه من أٌات حٌن لرأوا له التوراة ,  فهً مفارلة زمنٌة واضحة وجاءت 

  فً المص   . بنسك لم ٌلتزم الترتٌب الزمنً

 

 : التماطع او التداخل الزمنً  

مطع الحكاٌة من زمنها تتعرض صٌاغة نصوص التخٌٌل لعملٌة ) لطع سردي ( فالسارد ٌ      

لٌها ، مما ٌعرض السرد لعملٌة التماطع الزمنً وهو تمنٌة لى زمن آخر ثم ٌعود إبها إ وٌنتمل

خر وٌتم هذا التولف من جراء انتمال حادثة بزمن آزمنٌة ٌتولف فٌها زمن الحكاٌة وٌداخلها مع 

ٌلجأ السارد الى تعلٌك األحداث وٌتجه  خر فغالبا  مالى وصف شًء آارد من سرد األحداث إسال

 الذي تمع فٌه األحداث   إلى وصف المسار
                                                           

  2 19 -15: 1,  ج ٌرة على هامش الس -1



 

121 
 

 فضاء المتخيل
 

الدور  الفنً جانبا  جمالٌا  فصال  عن أي أن تمنٌة التماطع فً الزمن لد تضفً على العمل    

الشخصٌة وبناء الحدث وتداخل العالم خر فً بناء ودور آاألساسً فً عملٌة البناء السردي 

 2الوالعً مع العالم الفنً الخٌالً 

كعوالم الروم واألحباش والٌونان ودٌانات   لم تارٌخٌة سابمة لعالم السٌرةإذ ٌزج السارد بعوا    

عن  ا  كالٌهودٌة والمسٌحٌة والنصرانٌة وٌداخله مع دٌانة اإلسالم، وربما كان التداخل ناتج

والغربً عبر , وأن ٌزاوج بٌن الفكر العربً التنوٌري الذي لم ٌفرق بٌن الدٌانات فكرالكاتب

تخذ هذا عاتها الزمنٌة , ففً حوادث لصصه إهذا ماٌعلل منطمه السردي وتماط مخٌلة واسعة

عطى له الكتابٌة وفك ذلن  المبنى الذي أ نضج مهمتهاإلسلوب الفنً واإلبداعً وعمل علٌه حتى أ

 2لعرض منطك سرده المتخٌل  مساحة واسعة 

لى تمثل بمولف ورلة بن نوفل وذهابه إومن هذه الحوادث التً فٌها تداخل وتماطع زمنً ما    

ن طه حسٌن لد غاٌر تلن الحادثة لكونها خرجت مع صدٌمٌه لٌلتمس دٌنهم ولد نجد أبالد الروم 

 لى زمن ابعد وهً تتضمن زمنة السٌرة النبوٌة إن تارٌخ وأع

ورلة بن نوفل وعثمان بن الحوٌرث لى األحبار والرهبان وسمعوا منهم مال ما تحدثوا إ)) فل

لى دٌن المسٌح فآمنا وشن زٌد بن عمرو ولكن ورلة بن نوفل احب النصرانٌة وأمعن فٌها فمد إ

كان لمومه محباً ولوطنه مإثراً وعلى ما الؾ من عاداته المحمودة وسننه الكرٌمة حرٌصاً فلم 

لى لسطنطٌنٌة وانما حفظ من الحوٌرث فً بالد الروم ولم ٌذهب إصاحبه عثمان بن ٌمعن مع 

ن ٌعً ثم عاد بهذا كله الى مكة لم األحبار والرهبان ماشاء هللا أالنصرانٌة ما حفظ ووعى من ع

 ً ً فارؼا ً وادعا ن ٌعرض له أحد وعرفت لدٌنه ونفسه الٌعرض ألحد والٌحب أفؤلام فٌها آمنا

أمر وأطاعته فٌما كان ٌعرض علٌها من  ستشارته فً كلامة وإبته وآثرته بالكرلرٌش ذلن فؤح

ورهم رأى وكان أصفٌاإه وذوو خاصته ٌمدرونه وٌكبرونه وال ٌكادون ٌصدرون فً تدبٌر أم

 سؤله عما رأت وما سمعت من  ن تفكر ابنة عمه خدٌجة فً ان تاالعن مشورته فال ؼرابة فً أ

ولد البل علٌها ورلة مع اللٌل معتذراً من إبطابه علٌها بما كانت تعلم من اشتؽال لرٌش بعودة 

العٌر وانصرؾ اهل مكة ماكان ٌنصرفون الٌه فً هذا الٌوم من الوان الفرح واالبتهاج فلما 

 استمر المجلس بورلة ,
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همنً ولعله من كل ماأعندي أنباء لد أهمتنً أمرها وما أرى إال أنه ٌهو لالت له خدٌجة : 

 كثر ما عنانً ٌعٌنن أ

صلى هللا علٌه وآله رتً هذا العام دمحم ابن عبدهللا )رسلت فً تجالال ورلة : وماذان , لالت تعلم أنً أ

 1وسلم ( 

 ن شإناً ؼرٌبة عرضت له فً بعض الطرٌك , أ لال ورلة :نعم  ولد ٌظهر 

أمر مٌسرة رافا فمد كان رفاله ٌتحدثون  فً طعلمت , لال ورلة سمعت بذلن أ ولالت حدٌجة : أ

فكاره ولد سؤلت مٌسرة فً أوبما كان ٌزعم لهم ومنهم من ٌظهر العجب لذلن ومنهم من ٌمعن 

((  لً بحدٌثه كله ولص علً ماسمع من نسطور فؤفضى إ
1
 . 

ن عبادة وٌدعو لهم إلى أ ب حٌن ٌتحدث عن دٌن ورلةًء غرٌلى شفهنا ٌعرج طه حسٌن ع   

بالرهبان واألحبار ن نوفل ى تأثر ورلة بلهو الطرٌك الصحٌح , بعدها ٌمفز إهللا الواحد األحد 

نا ى دٌانتهم النصرانٌة وٌطوف فً بالد الروم والنصرانٌة وماجرى من تداخل لألدٌان فهوٌمٌل إل

عن صفات  لى حدٌث ورلة بن نوفل وتحدثه مع السٌدة خدٌجةتداخل وتماطع زمنً , ثم ٌعود إ

للحكاٌات وداخل حكاٌة مع حكاٌة  بها , كل ذلن هً مفارلات زمنٌة ولطع ( وتعجبهملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم )

ن السٌرة النبوٌة ثم ٌمفز علٌه إلى حادثة أخرى ثم ٌعود خرى , حٌث ٌبتدأ كالمه بنص معٌن مآ

فٌها الى الوراء بمفارلة زمنٌة د المور التً ذكرها السارد وعالى الحادثة نفسها , إن كل تلن اإ

له دعامة أساسٌة لمنطك سرده وبناء  اخل زمنً هً تمنٌة سردٌة ووسٌلة وظفها  لتشكلوتد

مخٌلته علٌها وكذلن ٌساعده على حبن حكاٌاته ولصصه المتخٌلة واعطاء معلومات عن ماضً 

ة التً بدأ سابمة عن النمطحداث وكذلن عودته للماضً شكلت لسرده أستذكارا  وأحالة إلى أ بعٌد ,

خذها كوظٌفة بنابٌة ذات مماصد لبواعث فنٌة وجمالٌة خاصة لنصوصه فٌها ثم رجع للوراء وإت

السردٌة المتخٌلة , ولد ظهرت فٌها الفنٌات والتمنٌات بصورة عالٌة , فهً فً حمٌمة األمر لٌس 

تجها عن طرٌك مخٌلته الواسعة نونصوصها والتستند الى ولابعها وإنما أ من صمٌم السٌرة النبوٌة

 . 

 

                                                           
1
  111لألستزادة ٌنظر الى ص)  114 – 112:  2ج على هامش السٌرة - 
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 ـ الحركة السردٌة ب

النص , وهً  بمولع السرد من الصٌرورة الزمنٌة والتً تتحكم فً الحركة السردٌة  تتصل     

ى نوعٌن حداث داخل الحكاٌة من حٌث درجة سرعتها وبطبها وهً علترتبط بوتٌرة سرد األ

 تسرٌع السرد , وتعطٌل السرد وبطبه. 

هً عبارةعن )) تمنٌة زمنٌة و ٌلجأ السارد إلى عملٌة الخالصة  عملٌة التسرٌع السرديففً  

صغر من زمن الكتابة , تتلخص فٌها مرحلة طوٌلة تكون وحدة زمن المصة تمابل وحدة أعندما 

بسبب طابعها األختزالً  كانة محدودة فً السرد الروابًم الخالصة من الحٌاة المعرضة وتحتل

ى األحداث وعرضها مركزة بكامل تكوٌنها والذي ٌفرض مرورا  سرٌعا  علصل أالمابل فً 

  12والتكثٌف (( ٌجازاإل

ٌجة مامنا سوى النتلألحداث والكلمات , بحٌث التعرض أأوٌكون هنان تمدٌم ملخص وموجز      

)) ٌلعب الحذف دورا  حاسما  فً و حذؾ وأسماطو ٌكون هنان النهابٌة وتطورات األحداث أ

لصٌرة من زمن  زمنٌة تمضً بإسماط فترة طوٌلة أولتصاد السرد وتسرٌع وتٌرته , وهً تمنٌة أ

 22 المصة وعدم  التطرق لما جرى من ولابع وأحداث ((

ٌنمل  فالمشهدتجري عبر تمنٌتٌن هما المشهد والولفة الصفٌة, لٌة تعطٌل السرد فهً عمأما  

)) تمطط الزمن وتجعله فهً  ما الولفةأ,  دوار األشخاص والمحافظة على صٌغهاحوادث وأ

وكأنه ٌدور حول نفسه وٌظل زمن المصة خالل ذلن ٌراوح مكانه بإنتظار فراغ الوصف من 

 2 3 مهمته ((

 جرى المصة لفترة طوٌلة او لصٌرة .أي هً تعطل زمنٌة السرد وتعلٌك م     

  وتملصها الى الحد األدنىزمن المصة بعض األحٌان حذف ل شهد نص على هامش السٌرة     

ذلن نشهد مواطن فٌها تعطٌل الزمن المصصً على حساب توسٌع سرده,وجعل منها  وبخالف

عض الحوادث والمشاهد من المفروض سرٌع لب ناء سرده المخٌل , فتارةٍ ٌموم بمرورخاصٌة لب

                                                           
1
   2  145, حسن بحراوي , : بنٌة الشكل الروابً   - 
2
   2 156ن  :  2م  - 
  2 165: م . ن - 3
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الحكاٌات لزمنً والمعروف فً أصل ن تستغرق ولتا  طوٌال  وهنا ٌتالعب فً ترتٌب سردها اأ

تها نها تأتً وفك تسلسل زمنً متصاعد ومفصل تفصٌال  دلٌما  ٌسٌر بالمصة سٌرا  حثٌثا  نحو نهاٌاأ

خرى على العكس من ذلن ٌستعرض األحداث بصورة بطٌبة وحوادثها المرسومة , وتارةٍ آ

ثه تجري بوتٌرة بطٌبة حداً حوادثه على حساب سرده , وٌجعل أوٌعمل على تعطٌل الزمن ف

ن داخل المصة ًء معٌالوصف , وٌموم بوصف شبتمنٌة الولفة الصفٌة أي عملٌة  عهاطتكذلن ٌمو

اث التً ٌمصها وهنا ٌتعطل الزمن فتتولف عملٌة سرده لألحدمكنة , كوصف شخصٌة أو وصف أ

 لة لمنطلك سرده وحوادثه المتخٌلة.عتمدها فً صٌاغة كتابته ووسٌإ وهً تمنٌة فنٌة

 222لنمرأ    عمٌر ( واألسهاب فً وصف شخصٌتة  ً لصة ) مصعب بنمثل مانجده ف      

))كان ؼض الشاب , معتدل الخلك , ناضر الوجه , مشرق الجبٌن , وكان عذب الصوت , حلو 

الحدٌث , ال تكاد تمع علٌه العٌن حتى تهواه النفس , وال ٌكاد صوته ٌمع فً األذن حتى ٌصبو 

 ً بثٌابه وشكله عناٌة ظاهرة , وكان طٌب النشر , ال ٌمر  إلٌه الملب , وكان حسن الزي معنٌا

بمجلس من مجالس لومه إال لالوا هذا مصعب بن عمٌر ممبالً ٌستدلون علٌه بما ٌتمدم من بٌن 

ٌدٌه من عرؾ ٌتؤرج به الهواء , وكان أبواه ٌحبانه وٌإثرانه وكان لهذا كله أحدوثة لرٌش 

(( , وشبابه الرابع , وحسن بزته , وكثرة ماله  وموضوع أسمارها , تعجب بجماله البارع 
0
. 

فحٌن ٌصف شخصٌة مصعب اضحة لتعطٌل السرد بواسطة الوصف فً هذه الحادثة عملٌة و    

وشخصٌات حٌث لام بتعلٌك وهذا الوصف ٌسمى وصف شخصٌة أبن عمٌر وتفصٌالت حٌاته 

ن لص لوصف شًء لٌس من صمٌم الحادثة بعد أادثها حوة وتعطٌل سردها ومجرى المص

وخارجة عن تألٌفاتها ولصتها وهذا مانسمٌه بالولفة الصفٌة الخاصة بتمنٌات الزمن التً تعالج 

على حساب  شتغالاإلشٌبا  معٌنا  وهً تمنٌة ٌلتجأ الٌها السارد لغاٌة بعٌنها وتتمثل وظٌفتها فً 

لسرد ومجرى سٌر المصة لفترة معٌنة , ولد ي تعطٌل لزمنٌة االزمن الذي تستغرله األحداث أ

 ه وعنصرا  اساسٌا  لعرض تخٌالته .وظف طه حسٌن هذه التمنٌة كوسٌلة نصٌة تخدم حبكة لصت
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 :ـ الزمن النفسً ت

لى الكشف عن البواطن م فً النصوص السردٌة والذي ٌشٌر إإن الزمن النفسً هوعنصر مه     

ء التً تعمل على تحرٌن األحداث وبنا مصص والحكاٌاتالموجودة داخل ال الداخلٌة للشخصٌات

ات والتجارب الداخلٌة وخبراتها الذاتٌة , أي هو نتاج الحركشكلها وهو ٌتصل بوعٌها ومشاعرها 

مة المضطربة أو اتها الحزٌنة والملظخرى من حٌث زمن لحوهو ٌختلف من شخصٌة إلى آ

ن الزمن النفسً للشخصٌات التً تحدث أ ى هامش السٌرة نجدوفً كتاب عل السعٌدة الجمٌلة ،

لد شكلت له عامال  مهما  لتمنٌة الفن وكشف عن طه حسٌن وربطها فً حوادث لصصه  عنها

تلن الشخصٌات طرٌمها بنٌة نصوصه والتمنٌات الزمنٌة التً صاغها فً بنابها , فهو تحدث عن 

وجدانٌة ومن موالف نفسٌة  ت علٌه من مشاعروكاشفا  بواطنها وماكادبكثافة زمنٌة واسعة 

صبحت شكل تعبٌري , ٌموم زمنتها مما أحداثها وأحٌزا  كبٌرا  للتعبٌرعن رؤٌة أ خرى, فشكلتآ

تخذها كوسٌلة تداخلٌة وتفاعلٌة  طه حسٌن إن أ رد أحداث ولعت فً زمن ما فضال  عنعلى س

ا  عن شخصٌة معٌنة وٌبدع فً السرد فٌها حٌاننٌة متعددة ومختلفة , فهو ٌتحدث أبٌن مستوٌات زم

 دة وعبر عن انفعاالتها ودواخلها.وٌصفها من جمٌع بواطنها  ووصف اغلب الشخصٌات الموجو

تفاصٌلها  أنه شاهد على جمٌعخالل ذلن الوصف الحر ٌعطً صورة أ خرى , على  ومن     

( ولم ٌذكر بواطنها  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبً دمحم ) نه لم ٌصف شخصٌة رسولنا االكرم النالخارجٌة والداخلٌة , إال أ

نه لم ٌتعامل مع ً )ص ( ووالدته وزوجته , والسبب أخرى كجد النبوأنما مع الشخصٌات األ

 . ( , كشخصٌة ربٌسةملسو هلآو هيلع هللا ىلصشخصٌة الرسول )

ومن المصص والحوادث التً تحدث عنها طه حسٌن وأطرها بزمن نفسً من خالل      

ً رحلته ( وانتضارها عبد هللا فملسو هلآو هيلع هللا ىلصٌة , مانجده عن آمنة آم الرسول )تفصٌالته عن بواطنها الداخل

ن )) وفً الحك أ( , ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوما شاهدت من رؤى عن حملها للنبً دمحم ) وما جرى على حالها بغٌابه

تبعت رحلة عبد هللا لد مرت على آمنة مراً سرٌعاً ٌسٌراً فما أكثر ما كان أسابٌع االولى التً األ

ء وراحة فٌما كان ٌنالها من كثر ما كانت تجد عزاها وما كان أٌزورها نساء بنً هاشم وٌستزرن

ن حٌاتها كانت كحٌاة عبد المطلب ممسمة بٌن زواجه ومن ود سمراء خاصة على أوأ بر الشٌخ

مكة وبٌن الطرٌك التً كانت تسلكها المافلة فكانت تحٌا حٌاة النساء من حولها فً للٌل من 

 فً طرٌك تتخٌلها والتحممها العمل وشًء من الحدٌث وكثٌرمن الصمت وكانت تتبع عبد هللا
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لطار فً االرض انما كانت تسمع لى ٌكون لها تحمٌك الطرٌك وهً لم ترتحل ولم تجب األوإ

احادٌث الناس عما ٌجدونه فً طرٌمهم الى الشام والى الٌمن فتصوره لنفسها كما استطاعت 

وترى زوجها فً أطوار المسافرٌن فتبتهج لذلن للٌالً وتشمى به كثٌرا , واصبحت امنة ذات ٌوم 

ً ال تدري أألم هو أم لذة أحزن هو أ م سرور رأت فٌما ٌرى النابم تجد فً نفسها شعوراً ؼرٌبا

ن تتبٌن شخصه فلم تستطع وحاولت ان تحمك جاءها فولؾ منها ؼٌربعٌد وحاولت أكؤن آتٌاً لد 

ً وإنما كانت تعلم أصوته فلم  ً أم شابا ً تستطع وما كانت تدري أكان رجالً أم شٌخا  نه كان شبحا

لٌها ناجٌها وٌسر إرفك كؤنه ٌلٌها فً مإنساً عذب الصوت دنا منها حتى إذا كاد ٌمسها تحدث إ

نن حامل اً فمال اتعلمٌن انن ستصبحٌن أماً لالت : ماذا تمول ؟ لم أفهم عنن لال : أتعلمٌن أسر

ناس , ثم نظرت فلم ترى ماً لخٌر من حملت االرض من الذاً انن ستكونٌن أال لال فؤعلمً إلالت 

وما سمعت  منة فٌما راتفكرت آ وله فإذا الصبح ٌشرق وهنانستٌمضت ونظرت من حشٌباً ثم أ

ان ٌلم من حٌن منة فٌما رات وما سمعت ونما هو اضطراب ٌسٌر كوزاد شعورها , وانكرت آ

  01 (( الى حٌن لبل العرس.

ووصف , كل تفاصٌل وبواطن شخصٌة آمنة لى ذه الحادثة لد تطرق طه حسٌن إفً ه نجد   

لٌها من عبد هللا ومشاعرها الداخلٌة وما حصل إزوجها التً عاشتها تنتظر فٌها  حالها ولحظاتها

فهنا كان عامل  ٌسرد بكل ماٌتعلك فٌهاو رؤٌة لحملها وما حل بها من شعور وسعادة فً حٌاتها

ر كبٌر فً سرد طه حسٌن ي وصف الشخصٌة وفك بعد نفسً , ولد كان له تأثٌالزمن النفسً أ

ها , وتجعل من المارئ تنمٌك الحادثة وسردتاح له مدة زمنٌة لبناء النص عملت على المتخٌل وأ

فاصٌل وبواطن شخصٌة هذه الحادثة. وهذه هً ن الكاتب لد ٌكون مطلعا  على كل تأن ٌتٌمن بإ

للبناء العام لصٌاغة تلن لة عرض سرده المتخٌل وخاصٌة من خواصه ٌضا  اتخذها لتكمداة أأ

الجوانب فٌها  لحكً وٌضات على نمو وتطور اساعدلحوادث وفك تدفك زمنً نفسً خاص ا

ستخدمها خر أذلن طه حسٌن فً تمنٌة زمنٌة وإبداع فنً آفٌظهرلنا كالتفصٌلٌة بكل مضامٌنها ،

 . سار تخٌالته وتصوراته الذهنٌةوعمل علٌها لٌكمل بها م

لرحلة الرسول التً بعثته  نتظارهاى لطه حسٌن تحدث فٌها عن خدٌجة وأخروهنان حادثة أ    

))وكانت لرٌش كلها تتهٌؤ ألستمبال العٌر معن فً وصفه لزمن حالتها النفسٌة وتضمنت , فٌها وأ

                                                           
 2(     65مراجعة الى ص   )  لألستزادة   61 – 59:  ,  ,    1ش السٌرة , جعلى هام - 1
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لى ظاهر المدٌنة تلمى فٌها األحبة لة وأتاحت لها البروز إاذا كفت عنها الشمس هذه النار المحر

, وكانت خدٌجة تنتظر سباب اللذة والمتاع من الثروة والؽنى وما ٌحملون من أوما ٌجلبون 

ً إالعٌر أممدم  ً علٌه ال ألن العٌر كانت تحمل لها تجارةشد ماتكون شولا  لٌه ووجداً به وتلهفا

ترٌد أن تعرؾ ما كان من أمر تجارتها وما أتٌح لها من ربح لى الشام , فكانت خدٌجة واسعة إ

ٌر عن مكة بتجارة خدٌجة ول مرة فصلت فٌها العكتب علٌها من كساد فما كانت هذه أ أو

((    الواسعة ,
0
ق داخلً والشوففً هذه الحادثة تفصٌالت كثٌرة للحالة النفسٌة والشعور ال،  

ضطرابات فهنا ٌستولف طه حسٌن وٌكشف عن اإل( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرحلة دمحم )العمٌك لدى خدٌجة وأمرها فً 

كانت متمثلة وفك تها الزمنٌة فً نفسها التً لحظا ٌة التً رافمت السٌدة خدٌجة وهً تنتظرالداخل

بعد زمنً له غاٌات معٌنة وحوادث مستمبلٌة , فهً تنتظر عودته من العٌر ولمابها به بشغف 

سرة ٌٌضا  عند سؤالها لمرافمٌه وما لص لها موتبحث كذلن عن ما رافمه وحل به أ وشوق ,

تً سمعتها المرافك برحلته وتٌمنها من العالمات التً حدثت لهم برحلتهم وهً عالمات النبوة ال

خذ بعدا  فنٌا  وعالمة فارلة شكلت مرتكزا  مهما  دوثها وتنتظرها , فالزمن النفسً أعنه ومتشولة لح

ٌضا  ال مدة من الزمن أن ٌصف حالتها وبواطن نفسها ماهً إلمنطك السرد عند طه حسٌن , فحٌ

عطت التً أدوات طه حسٌن لمتمثلة بالسٌدة خدٌجة , فهً من ألكنها خاصة بنفس الشخصٌة ا

بعملٌة البناء السردي للحادثة  ها عمال  مهما  بٌرا  لعرض تخٌالته , فضال  عن أنلسرده زخما  ك

شتغال عنصر المتخٌل فٌها وحٌن ٌتحدث عن التفصٌالت الدلٌمة لتلن الشخصٌات والكشف عن وأ

ٌلته خر لمخله منظورا  آبواطنها ٌموم بتأطٌرها بزمن سردي وتمنٌات زمنٌة , حٌث شكلت 

تمنٌاته وادواته الفنٌة فٌها بتدع وأ نتاج طه حسٌن ومخٌالته التً عمل علٌها  كل ذلن هوالسردٌة ،

فأخرج منها عمال  ادبٌا  اخر على غرار العمل السٌري فً نصه  جة واضحة لغاٌة بعٌنها ولنتٌ

لصة ) وكذلن  ، ةى كل األزمنة التارٌخٌة الوثولٌاألصلً الموجود فً السٌرة النبوٌة متجاوزا  عل

تظار بحٌرى فٌها فهو كان ٌترلب النبً طوال مدة زمنٌة وٌعٌش الفٌلسوف الحابر( وحادثة أن

كبٌرا  لدى بحٌرى ولد تمثل ذلن بـ :  خذ حٌزا  سودها االنتظار , وهو عنصر زمنً ابحالة نفسٌة ٌ

أن شبت فؤلم فٌها ما أحببت لال بحٌرى وهو ٌبتسم : أسبمنً أٌها األخ الكرٌم إلى الصومعىة  ))

 عود ,ظار فمد أعود الٌها ولد ال أنتظرنً ما وسعن األنتوأ

                                                           
1
 2 050) لؤلستزادة مراجعة الى ص 041 – 040: ,  2السٌرة , جعلى هامش  - 



 

129 
 

 فضاء المتخيل
 

ٌرى أصادؾ أنت عن الصومعة وصارؾ اآلن ٌا بح فهم عنن منذلال الراهب الشٌخ : ما أ    

نها ستتواتر وسٌتبع نتهت إلٌن تباشٌرها وما أحسب إال أبعد أن أنباء الصحراء نت نفسن عن أأ

ً فً ؼٌربعضها بعض ؤ لنبن ٌؤتً امطاع حتى ٌبلؽن النبؤ العظٌم أن إمتدت بن الحٌاة إلى أان ا

نباء فً طرؾ من اطراؾ الصحراء نتظر األأن ألمت فً هذه الصومعة أ لال بحٌرى : 1العظٌم 

الوحً والرسالة ولمد همت  ٌن داراألمن والرحمة ومهبطوأنا أعلم أٌن مستمر هذه األنباء وأ

ً  لى مكة فؤلٌم معهما ,الشٌخ وأبن اخٌه إ صحببنفسً أن أ  ولكن هللا لد صرفنً عن ذلن صرفا

ً ألمر ٌراد فتردد خاطره فً للبً ولكن لس انً لم ٌنطلك به ,ثم مضى الشٌخ وأخٌه عنٌفا

تبعهما والحك بهما ولكنً صرفت عن ذلن صرفاً عنٌفاً ألمر ٌراد فتردد ونازعنً نفسً إلى أن أ

((  لسانً لم ٌنطلك به خاطره فً للبً ولكن 
0
ه الحادثة عامل الزمن النفسً نلحظ أن فً هذ ، 

( بلهفة ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمسارا  كبٌرا  عند سرد ومخٌلة طه حسٌن حٌث كان بحٌرى ٌنتظر الرسول )لد أخذ 

اسع حالته النفسٌة فً ترلبه لدمحم ص , وهو زمن نفسً و وتشوق وأن هذا األنتظار إنشغلت به

 ي أن بحٌرى ٌنتظر الزمن الذي تحدث به منزلة وعالماتعاش فً بواطنه  ومشاعره النفسٌة  أ

كل المعجزات التً  ترصد له وٌتطلع إلىلٌه بالصبً , وهو ٌالنبوة عن دمحم )ص( والذي ٌشٌر إ

حدثت له وسمع عنها فٌه , وٌسرد فٌها طه حسٌن لٌشكل من خاللها خطاباته الحكابٌة داخل 

مد شكل  عنصر الزمن النفسً فً تلن الحادثة منظورا  وعمال  فنٌا  ساعده على تنامً النص ول

                                                           
  93) لألستزادة مراجعة إلى ص 91 – 92:  2على هامش السٌرة ، ج -1 
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ومن خالل ماتم توضٌحه بتدعها من صنع خٌاله ,ة التً إمخٌلته السردٌة وعرض حكاٌاته الخٌالٌ

ٌتبٌن أن طه حسٌن وظف الزمن وفك تمنٌات فنٌة وتالعب فً نسك ترتٌبه ,ولد تجاوز خط 

سلن السارد نسك التضمٌن فً سرده حٌث رجع  ذإونظامه فً السٌرة النبوٌة،زمنً التسلسل ال

ه ,فالخط الزمنً نما أبعد بكثٌر من زمن سٌرت( وإملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوام لٌس بزمن الرسول )إلى زمن بعٌد وأ

وزمن التدوٌن  (صلى هللا علٌه وىله وسلمبتدأ من زمن ولوع الحدث فً زمن النبً دمحم )للسٌرة النبوٌة أ

لى ( وهجرته إملسو هلآو هيلع هللا ىلصبن أًٌ أنها تمثلت بحٌاة الرسول )وزمن التهذٌب فً زمن أ بن هشام فً زمن أ

المدٌنة ونشاطاته وغزواته , وهً كانت تحظى فً خصوصٌة من حٌث السند وأنظمة التألٌف 

ما طه ٌها وفك أزمنته المعٌنة , ألسرد فوكان توزٌع ا ، السندٌب الصٌاغة وحوادثها معتمد واسال

تجاوز ترتٌبها الزمنً وشكل لدٌه مفارلات وتداخالت زمنٌة, حٌث أن المفارلات حسٌن فمد 

راد أن غاٌات معٌنة وأالزمنٌة والتداخل الزمنً الذي سلكه طه حسٌن وعمل علٌه هو ناتج عن 

 سع عملٌة سرده وٌمد جسورمتخٌالته.ٌخلك مساحة واسعة لٌو
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 املبحث الثاني

 يلسرداملكان ا فضاء

ٌسة فٌه،فهو مصدر األحداث حد العناصر الفنٌة الربهمٌة كبٌرة فً العمل الفنً كونه أللمكان أ    

ادٌن المعرفٌة ولد العدٌد من المٌ ها الكثٌر من الدالالت ولد ظهرت فً, كلمة مكان لوموطنها

ه صداها,  فالمكان هو الحٌز الذي تدور فٌه األحداث وتتحرن خالله الشخصٌات وجدت هذه اللفظ

ى لذا فهو ٌتحول أثناء العمل الفنً المتمٌز إل ، 1 وهو فضاء ٌحتوي على كل العناصر األخرى 

نظرها به  ،  ا المناخ لتعبر عن وجهةفضاء شامل على كل عناصر العمل , وهو الذي ٌمنحه

المحرن األساس لبنٌة األحداث بوصفه هتمام الدارسٌن لدٌما  وحدٌثا  ، من هنا فمد حظً بإو

, النه مرتبط  2 لسٌرورة النص وتداعٌاته وتسلسل األزمنة وأختالف موالف الشخصٌات , تبعا  

ألمكنة كلها عبرالوعً با نسان وتمولعه وتنمالته فً المكان فهو)) مكان للوعً ٌختزلبوجود اإل

المكان المطلك الكون  ((ب من األمكنة الصغرى والكبرى المألوفة وانتهاء وٌنطلك
3

ولد ظهرت ، 

صبح ٌعبر عن نفسه من خالل لباحثٌن المدماء والمحدثٌن فمد))أهمٌة المكان عند كثٌر من اأ

حٌانا  علة وجود األثر ((معٌنة وٌتخذ معانً متعددة لٌؤسس أأشكال 
4
ذ ٌرى ) هنري مٌتران ( إ ، 

أن )) المكان هو الذي ٌؤسس الحكً, ألنه ٌجعل المصة المتخٌلة ذات مظهر مابل لمظهر الحمٌمة 

 ))
5
ٌمر المصص التً تتضمن طابعا  متخٌال   ، و مٌة كبٌرة وخصوصا  فًفهو ٌعطً له أه، 

ن منعزال  ٌش المكان ٌعالفضاء الفنً بموله:  )) الٌمكن أهمٌة المكان داخل وي ف أحسن بحرا

ذ )) إ ،  6 نما ٌدخل فً عاللات متعددة مع المكونات الحكابٌة للسرد ((بالً عناصر السرد وإ عن

ن ظهور الشحصٌات ونمو األحداث ٌساعدان على تشكٌل البناء المكانً فً النص ,فالمكان إ

نما تتشكل األمكنة وإ ن بالنتٌجة أي مكان محدد مسبما  الٌتشكل اال بأختراق األبطال له ولٌس هنا

                                                           
1
    5-4ٌنظر , المكان وداللته فً الرواٌة العربٌة المعاصرة , أطروحة دكتوراه , :  - 
2
 2 2:  ن  2م  - 
3
 1332لضاٌا المكان الروابً فً األدب المعاصر ,صالح صالح , دار شرلٌات للنشر والتوزٌع , الماهرة , الطبعة االولى ,    - 

   2  05م , : 
4
ابٌة الفلسطٌنٌة ,أحمد حفٌضة ,  الطبعة االولى , منشورات مركزأوغارٌت الثمافً , فلسطٌن  , بنٌة الخطاب فً الرواٌة النس - 

 2 121ـ  071م ,: 2212
5
 2  122ن , : 2م  - 
6
 2 26بنٌة الشكل الروابً , حسن بحراوي , :   - 
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فلم ٌعد المكان ممثال  ،  1  من خالل األحداث التً ٌموم بها األبطال ومن الممٌزات التً تخصهم ((

كتسب سمات الشخصبة الحٌة حداث وتتصارع فٌه الشخصٌات , بل أالذي تجري فٌه األ للخط

فمون فً تحمٌك ذواتهم رتباطها بالمكان , كما أنهم ٌخدٌد أدوار الشخصٌات بمدى عمك إوٌتم تح

خارجه،  وبهذا ٌكون المكان عنصرا  حٌوٌا  مهما  تتجسم من خالله الشخوص التً تمثل مسارا  

ظهارعنصر الوصف ، ثٌر المكان عبر إما ٌظهر تأوغالبا  ا  ، مهما  وخطا  مزدوجا  متنالض

صورة تعكس تمدٌم و متخٌلة وٌموم بً هوخطاب ٌنطوي على رؤٌة والعٌة أوالوصف المكان

لً للكاتب عن الموصوف حٌث و الحوادث بما ٌتالبم مع الشعور الداخمشاهد الشخصٌات أ

ومتخٌال  ومندمجا  بٌن األثنٌن فً بعض أالحاجة الماسة للوصف اإلطاري بالمكان والعٌا  تظهر

ت , صل التماناالمد للمحتوى المكانً والذي ٌصل إلى أاألحٌان، ومن ثم فإن هذه األهمٌة وهذا 

الشخصٌة وكل ماٌحمل بشكل  هو ماٌبرز لنا رصد اللغة والتناص وأسالٌب الراوي ومالمح

لى مالمح شخصٌة نه إحالة إأودث أما بوصف المكان منطمة للحلى المكان ,أإ و غٌر ذلنمباشر أ

 الشخصٌات واألحداث والٌخفى كٌفالوظٌفة المكانٌة عبرصٌل حٌث تظهرو غٌر ذلن من التفاأ

ن البٌبة الموصوفة تؤثر على الشخصٌة ٌب هامون ( بٌن الشخصٌة والمكان إذ ))ٌرى أربط )فٌل

وتحفزها على المٌام باألحداث وتدفع بها الى الفعل (( 
2

علٌة مع الشخصٌة فتتشكل عاللة تفا ، 

ن الشخصٌة تتغٌر وتتبدل , تضمن تأثٌر المكان بالشخصٌة أي أ رتباطا  لوٌا  تربطها بالمكان أ

بل ٌتعدى تأثٌره على ا من الناحٌة الجسدٌة والنفسٌة, المكان الذي ٌظهر اثره علٌهبتغٌٌر 

رابطة ولابمة على عالمات تصرفاتها ،فالعاللة بٌن المكان والشخصٌة هً عاللة متالزمة ومت

, والعاللة بٌن المكان والحدث تأخذ  كما ٌظهر تأثٌر المكان على الحدث والحدث ٌؤثرفٌه عدٌدة ،

 اصر سردٌة اخرى .اكثر من مستوى تبعا  لشكل الحادثة وماتحمله النصوص من طٌات وعن

 واألمكنة على انواع منها :  

كبر مساحة فً العمل األدبً فهً )) التً تدور وهً األمكنة التً تأخذ أاألمكنة المفتوحة : -1

شخصٌات لتكون محركا  لها , وتشمل األمكنة العامة المنفتحة على فٌها جل األحداث وترتكز بها ال

                                                           
1
 2 32: بنٌة الشكل الروابً , حسن بحراوي - 
2
   2 32, : ن 2م  - 
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العالم فهً تمنح الناس حرٌة الفعل وإمكانٌة التنمل وسعة االطالع والتبدل (( 
1

, وٌظهر مداها فً 

ن للمكان تأثٌر على , مما ٌعنً أ األحداث من جهةالتأثٌر المتبادل بٌن الشخصٌة من جهة وبٌن 

 فٌها . لتً تحدثلشخصٌة واألحداث اا

ٌتها وهً نسان ولها خصوصكنة الثانوٌة التً ٌلجأ الٌها اإلوتعد من األماألمكنة المؽلمة :  -2

نسان وٌشكلها حسب أفكاره , والشكل الهندسً الذي ٌروله وٌناسب )) التً ٌنتمل إللٌها اإل

إطارا   تطور عصره , وٌموم المغلك كنمٌض للفضاء المفتوح وجعل الروابٌٌن هذه األمكنة

ألحداث لصصهم ومحرن لشخصٌاتهم ((
2
نسان وهً هذا ٌعنً أنها تتحرن بفكر اإل, و 

من  على هامش السٌرة لد تضمن كثٌرنص ن ونجد أ حداث والشخصٌات ،جزء من األ

حداث وشخصٌات طه حسٌن من مخٌلته وربط معها أاألمكنة المفتوحة والمغلمة تخٌلها 

 وكما سٌرد فً النصوص اللواحك .ه مساحتعملت على تحرٌن السرد وتوسعة 

 والشخصٌات  األمكنة المتخٌلة العاللة بٌن 

أمكنة مفترضة ترتبط مع بعاد المتخٌل السردي فً األمكنة المتخٌلة , هً بطبعها أتظهر     

وفٌها تتحمك وتتبلور فكرة العمل ن خالل افعالها أو ماٌمع لها من أحداث حداثها مالشخصٌة وأ

الفنً  
3
بالد  كثٌرة مثل ) ترالٌا , مكنة متخٌلة لحظ أن )على هامش السٌرة (لد تضمن أنو،  

 حداثا  عطى طه حسٌن لهذه األمكنة أ( ولد أ 2222ٌونان , ولصر الحاكم بالد ال السٌتٌنس 

اء مادته المصصٌة الخٌالٌة كانت الغاٌة منها بن لً واسع بتدعها عبرتدفك خٌامخترعة ولصص أ

ذ نالحظ ث الحٌاة فٌها ,إاثه المتخٌلة فبفٌجعل منها محركا  اساسٌا  ألحد ورسم أدوارا  لشخصٌاته 

فتركها طه حسٌن لتسرد لصصها  حداثها بنفسها داخل النصوصروي أن الشخصٌات هً التً تأ

ما خصٌة دور بذلن هوكان للمكان والشوحدها دون تدخل , ومن هذه األحداث التً وجدت و

 ثناء ذهول حاكم المدٌنة وتعجبة من صوت الفتاة المغنٌة  : موجود بمصة ) الفٌلسوف الحابر ( أ

عت لط نً سمنة لصاحبٌه حٌن سكت الؽناء : ما أجمل هذا الصوت ما أذكر ألال حاكم المدٌ)) 

 شٌباً ٌماربه عذوبه وسحرا 
                                                           

1
البنٌة الروابٌة فً رواٌة األخدود ) مدن ملح ( , لعبد الرحمن منٌف , دمحم عبد هللا المواسمة :مكتبة المجتمع العربً للنشر  - 

  32:  2223,  1والتوزٌع , االردن , ط
2
 244, عمان :  1) دراسات فً رواٌات نجٌب كٌالنً ( , الشرٌف حبٌلة , ط بنٌة الخطاب الروابً- 
3
.  2214,  1لبنان , ط –تخبل المختلف , دمحم معتصم , ) دراسات تأوٌلٌة فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ( , بٌروت ٌنظر , الم - 
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 لى بعٌدعو إدًء ٌشبهه الذهول : وٌلال اندروكلٌس فً ش

 بنتً ٌا أوت ل : من علمن هذا الصلى المؽنٌة وهو ٌمووالتفت الحاكم إ

متوارث فً مدٌنتنا خذته امً من جدتً وهو صوت شابع  ومً ٌا موالي وألالت : كسبته من أ

 منذ الزمان المدٌم

نفسه :  لال كلكراتٌس فً صوت هادئ كانما ٌملكه صاحبه فً شًء من العنؾ والشدة على

ة والمجون وما اٌسر هون الدعابا من دعابتن ومجونن وأرحنا من فرحن ومرحن فما أدعن

 رح والمرحالف

ً لو عرفه ألالت الفتاة : إ لحضروا ؼناءه على فتٌات  صحاب السلطانن لهذا الصوت تارٌخا

 الرٌؾ 

  2 1 مره شٌباً ((لال الحاكم سؤعرفه حتى ال أحدث فً أ

صبح مسارا  مدٌنة ( من األمكنة المغلمة ولد أو , اللصر الحاكم أأن ذلن المكان وهو ) نجد    

المكان مع عنصر الشخصٌة  , حٌث  ذلن بعد أن ألصك حرٌن األحداث والشخصٌات فً النصلت

تكأت مشاهدها علٌه وصنع فٌها شخصٌات مثل وأ 2222بــشخصٌة ) حاكم المدٌنة (بتدأ لصته أ

حول ماسمعه حاكم المدٌنة تتحدث وتتحاور وهو حوار  ) كلكراتٌس و اندروكلٌس ( ,  وجعلها

من شًء أعجبه من صوت الفتاة المغنٌة  وحٌن سألها الحاكم عن أصل هذا الصوت اجابته أنها 

نطباعا  كبٌرا  لتأثٌر مكان معٌن اثر فٌها , فهنا نجد إ شارة إلىورثته من المدٌنة المدٌمة , أي إأ

عطى للشخصٌة صفة مكتسبة وهً الغناء, أي أن بٌبة أ لمكان على الشخصٌة والحدث , حٌثا

الغناء والتً كونت ذلن الحدث , وأمتدت المكان كانت مؤثرة فً تلن الشخصٌة بهذا الطابع وهو 

ستمرار الحوارات للشخصٌات الموجودة .وهذا الحدث الذي فٌها وظٌفة المكان كذلن إلى أ

مكنة وشخصٌات متخٌلة , زاء فً عرض أعلى مشهد متكامل األجتعرضه الشخصٌات هو لابم 

فهً حادثة مكانٌة  وحادثة حفر زمزمصنعه الكاتب لٌوسع علٌه مخٌلته ، وهو سرد واضح المعالم

ٌضا  ولها دالالت كثٌرة,  وأخذ المكان فٌها دورا  ممٌزا  ولد ذكر طه حسٌن اسم لمكان حمٌمً أ

   2222وهو ) مكة ( لكنه ربطه بحادثة متخٌلة 

                                                           
1
 2  22) لألستزادة مراجعة الى ص (   9 – 1:   2سٌرة , جعلى هامش ال - 
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ً لوي األٌمان تملن للبه وتسٌطر على نفسه نزعة )) كان عبد المطلب أ لنمرأ: دٌنٌة حادة ٌضا

ٌبة ه من مكة حٌث التجارة والثروة وحٌث المكر والدهاء وحٌث بباعنٌفة وجاءته من حٌث أن أ

 الٌهودٌة  مه من ٌثرب حٌث الزراعة والصناعة الٌسٌرة وحٌثأالحٌاة األسالمٌة المفتوحة و

نٌة فتضعفها وتنمص من ظلمها وتكاد تمحوها وحٌث األخالق اللٌنة والشمابل تجاوز الوث

نشؤ بٌن اخواله وتؤثر بحٌاتهم وتخلك بؤخاللهم وسار ث الظرؾ ونعومة الحٌاة ، الحلوة وحٌ

ولعل اخالق ٌثرب وخصال مكة لد اختصمت فً  .... وٌبادلونهم األخالق والشمابل سٌرتهم

نفس هذا الؽالم فلم ٌكتمل الفتى شبابه حتى كاد فتى من لرٌش ولكنه ٌمتاز من بمٌة فتٌان 

عندهم كانت الٌه رفادة الحاج ة ....ودعة وصفات كثٌرة لم تكن مؤلوفة لرٌش فٌه ذكاء وفطن

 2 1  (بٌت وٌسمٌهم (وسماٌته بعد عمه المطلب فكان ٌطعم الناس اذا حجوا ال

األمكنة خذ بعدا  فنٌا  فالمكان هنا هو من التأثٌر المكانً فً هذه الحادثة أالوظٌفة المكانٌة و  

كتساب إوكان تأثٌره واضحا  على شخصٌة عبد المطلب وتنمله فً تلن األمكنة  تمثل بالمفتوحة , 

خالق والشمابل والفطنة والذكاء بفعلها تموٌما  لشخصٌته من األ صفات ممٌزة وكثٌرة والتً أخذ

وجودة , ففً لصته لحفر ببر زمزم واألٌمان الموي, والتً مكنته لٌصبح شٌخا  لتلن البٌبة الم

ى بٌبة مكة وساكنٌها وكان سبب حفره بتوجٌه ربانً وٌكون وسٌلة عطى أضافة نوعٌة إلأ

ثة مصدالا  ربانٌا  ورسالة وغرض لٌعالج به استسماء حجٌج البٌت األعظم , حٌث مثلت هذه الحاد

لى شًء آخر, باألضافة إلى أنها جاءت لتكون هلها , وجعلها تتغٌر من شًء إى ألتبشٌرٌة إ

 فعاال   لى شٌخها عبد المطلب , ولعب المكان هنا دورا  رحمة إلى أهل الطابف ومكة ومرتبة آلهٌة إ

رتباط مباشر وعاللة متمثلة بشخصٌة ) عبد المطلب ( ,وأخذ عنصر المكان فً أمع الشخصٌة ال

الحادثة , ووجهة تكأت علٌه حدث واصبح النمطة األساسٌة التً أمتالزمة مابٌن الشخصٌة وال

منه طه حسٌن توسٌع   رادثة عملٌة سرد متخٌل  مكثف ومطول أخذت تعطً للحادالنظر المكانٌة أ

 دابرة عرضه .

 

 

                                                           
1
 2 3و -1:  1على هامش السٌرة   , ج  - 
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 :التنمل المكانً  -  

ومن النصوص التً لعب فٌها عنصرالمكان أثرا فعاال  مانجده فً لصة ) الحاضنة ( التً     

ثم ٌعود ))   مه وحاضنته ٌمول :مع أأمكنة ( ومراحلها وتنمله إلى عدة ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمثلت طفولة النبً )

كرٌمة ملإها الرحمة والعطؾ بٌن هذه الملوب اللى مكة فٌمٌم إلامة من البادٌة إ الصبً الناشا

مه الحرة المحزونة وللب حاضنته األمة الفتاة وللب جده الشٌخ التً تحبه وتحنو علٌه للب أ

طفهم علٌه ورعاٌتهم له الولور كلهم سعٌد بالعطؾ على هذا الطفل والرعاٌة له والطفل ناعم بع

من بنً النجار فترحل الحاضنة معهما وٌنعم  خواله,ثم ترحل أم الطفل به إلى ٌثرب لتزٌره أ

در له ذا بلػ ٌثرب رأى ارضاً لم ٌكن لد رآها ولد لحنان هذٌن الملبٌن الكرٌمٌن حتى إالطفل ب

ن ن ٌمٌم فٌها حٌاً أو ٌمٌم فٌها مٌتاً ولد سبمه أبوه إلى زٌارتها ولد سبمه أبوه إلى أمع ذلن أ

((   ٌإثر له داراً تإوٌه
1
مكة وٌثرب ( ) البادٌة و الحادثةكنة التً تم ذكرها فً هذه أخذت األم ، 

مفتوحة ال مكنةمن االحداث ولصص ) على هامش السٌرة( فطبٌعتها أكبر مساحة فً بناء أ

واألنتماء حٌث تبعث الراحة واألمان وحسها حس أصٌل وعمٌك وكانت موطنا  لأللفة   لٌفةاالو

فمد منحت )الصبً(  للشخصً، ومثلت حالة من التماسن الروحً
2

صلى هللا ,أي شخصٌة النبً دمحم )

فً عملٌة البناء العام  فعاال   (, حرٌة التنمل وتجلى تأثٌرها علٌه , وكان لها دورا  علٌه وآله وسلم

ر ثهلها وتأطفولته وحٌاته فٌها , فمدعاش مع أثناء تنمله فٌها عبر مراحل ( أملسو هلآو هيلع هللا ىلصلشخصٌة النبً دمحم) 

رت على ثة المعروفة لد أجواء خاصة وحرٌة واسعة ، فحٌاة البادٌببٌبتها بماتحتوٌه من صفات وأ

صلى هللا ن للمكان تأثٌر كبٌرعلى الشخصٌة المتمثلة بشخصٌة النبً دمحم)نفسه , ولهذا ٌمكن المول أ

لى وٌمودنا ذلن إ،حً النفسٌة والداخلٌة والخارجٌة بنابها العام من جمٌع النوا( وعلٌه وآله وسلم 

ختالف كبٌر بٌن األمكنة فً البٌبات العربٌة واألمكنة فً بٌبات بالد الروم والٌونان التً ذكرها أ

طه حسٌن فً هامش السٌرة، حٌث نجد فرلا  واسعا  وكبٌرا  بٌنهما، فالشخصٌات التً نشأت فً 

عبد هللا  ة وشخصٌةوشخصٌة السٌدة خدٌج جد النبً ص كشخصٌة عبد المطلبالبٌبة العربٌة )

البٌبة فمد منحنه  ،(  وؼٌرها من الشخصٌات األخرى11ورلة بن نوفل والد النبً ص وشخصٌة 

ٌمان برسالة ربانٌة محض وأطار دٌنً ا وتموٌمها وفك إالعربٌة طبٌعة خاصة لعملٌة بنابه

واضحة المعالم وكان لها بروز كبٌر فً األفك , فالبادٌة العربٌة واالمكنة الموجودة هً أمكنة 
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مفتوحة وذات طبٌعة ممٌزة , ولد صورها الكاتب بنظرة رومانسٌة تختلف عن األمكنة فً بالد 

ً بالد الروم على ظهار األمكنة فسلطها الموجود فمد حاول طه حسٌن إالروم ولصر الحكام وت

أمكنتها فً متخٌله السردي ذات طبٌعة سلطوٌة مٌد والتسلط فجاءت نها امكنة مغلمة تمتاز بالأ

: ))وهً التً تتسم  األمكنة المعادٌةمفروضة علٌها لٌود معٌنة من لبل الحاكم هنان فهً من 

بل ٌشعر بالعداء  نحوها باألبعاد النفسٌة واألجتماعٌة والتارٌخٌة والذي الٌشعر األنسان باأللفة

جباري كأماكن الغربة واألماكن التً توحً بأنها والكراهٌة وهً أماكن لد ٌمٌم فٌها تحت ظرف أ

اماكن موت((  
1
ذات طبٌعة خاصة, وهً أمكنة غٌر الٌفة وتكون  

7
فً هذا النص نجد ،   

األشارة الى ) لصر ونمطة داللة لها معنى , حٌث أن اضحا  تأثٌر المكان و والحادثة المتخٌلة

ٌة تأثٌر كبٌر على بٌبته وله سلطة لووفٌه مكنة المغلمة والمعادٌة الحاكم ( هومكان متخٌل ومن األ

خرى وهً سلطة المكان على الشخصٌة والحدث فهذا المكان علٌها, وتتمثل بوظٌفة مكانٌة أ

لمسٌحٌة السابدة انذان تباع الدٌانة اض علٌهم لٌود معٌنة وسلطة لوٌة وأتباع امرمعٌن وهوأٌفر

لطرق وتكثف لماباتها وحوارها تلن الشخصٌات تتخذ كل ا روج عنها , لكن الذي ٌبدووعدم الخ

جل التخلص منه وتعده مكان معادي ٌتسم بالكراهٌة والعداء لدٌن ارادوا اتباعه وهو دٌن من أ

نتها على تلن األسالم , فهنا سلطة المكان لعبت دورا  كبٌرا  ومؤثرا   لغرض فرض هٌم

الشخصٌات وحوادثها مما ٌجعلها تفكر فً االنتمال من هذا المكان والتخلص من لٌوده وتأثٌره 

 ا  عداس( , عندما وجد شخص بمصة ) حدٌث هدهومثاال  لتلن األمكنة المعادٌة , ما نشا22علٌهم

وعثر علٌه عتبة بن ربٌعة صهر أبا سفٌان وبعث له عبدهم عداس  المسجد , طراف ٌسعى فً أ

موطنً الذي نزحت منه , هو أنً رجل من أهل لٌسأله عن سبب مجٌبه هنا ولص له ذلن , )) 

ن لم ٌتح لهم الملن واإلمارة فمد أتٌحت لهم ر الذٌن أنٌنوى , نشؤت فً بٌت من بٌوت األحرا

أمثالً فً تلن  مة وحسن الحال فارؼاً لما ٌفرغ لهن النعالثروة والؽنى , وكنت موفور الحظ م

البالد من تمسٌم الولت بٌن لذة الجسم ولذة العمل ألهو ما وسعنً اللهو , ثم ألرأ وأختلؾ إلى 

مجالس العلماء والفالسفة من المس والرهبان , فؤسمع منهم وأتحدث إلٌهم وآخذ معهم فً 

فٌه عندنا من أصول الدٌن والعلم ولد واجهت ظلماً  ألوان من الجدل , حول ما ٌختلؾ الناس
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لت بً اكبٌراً من السلطان , وساءت علً سٌرة حكمه , وكنت فٌما رأٌت من هإالء , فلما ض

الحٌاة فً مدٌنتً ولم اجد عند علمابها ولسها شٌباً خرجت منها (( 
0
. 

لم وتتحاور  ها تتكأشخاص وجعللكاتب حادثة وٌضٌف لها  ا ٌستعرض  نالحظ فً هذا النص  

تحال الشخص من مكان فٌه خطر وخوف على حٌاته , أي أن تتضمن سبب نزوح وأروهً 

 ا  للعٌش فٌه , وهو مكان معادي .المكان أصبح لٌس ألٌفا  أو صالح

 معٌن نجده الٌبحث ه الكثٌرة والمتنوعة وبحثه عن أمروالمتتبع لرحلة الفٌلسوف الحابر ورحالت  

طت ذه البٌبات وما تمتلكه من صفات أعنما عن ه )ص( فحسب, وإعن شخص الرسول دمحم

لشخصٌاتها مراكز ومعجزات آلهٌة , وكٌف ٌخرج منها شخص رسول آلهً كالنبً دمحم )ص( , 

 فما الذي فً هذه األمكنة وما الذي  ٌمٌزها ؟ 

, فً رسم الحوادث ومشاهدها فً كتاب على هامش  ا  فنٌ ا  وبعد ا  ربٌسٌا  ٌتضح أن للمكان دور   

السٌرة , كما وظفه طه حسٌن وفك تمنٌات فنٌة عمل من خاللها على تكثٌف سرده المتخٌل وربط 

معه شخصٌات وهمٌة وخلك لها حركة وأصوات وأحداث كثٌرة, كما كان له تأثٌر على تلن 

باتها وأمكنتها التً بحسب طبٌعة بٌالشخصٌات وبنابها العام فمد منحها صفات وخصابص معٌنة 

   نشأت فٌها.

زٌرة جتهد فً توظٌف السٌرة المكانٌة للجث من كل ما ورد أعاله أن الكاتب إٌستنتج الباح   

الٌهودٌة إلى الجزٌرة العربٌة  تغل كثٌرا  على سٌرة وصول الدٌانةالعربٌة , ال سٌما أنه لد إش

لسرد حكاٌة وصول الدٌانة المسٌحٌة أٌضا   فضال  عن ذلن لمد خصص مجموعة من المصص

جتازتها الشخصٌات لرحالت التً إولدأعتمد السرد كثٌرا  على التنمالت المكانٌة وا لجزٌرة العرب

مدى أهمٌتها داخل  وصوال  إلى الجزٌرة العربٌة , ولذلن ٌتفوق المكان على الشخصٌات فً

وظٌفة الرحالت ال أكثر , ونلحظ أن على ن الشخصٌات فً أغلبها جاءت لتؤدي السٌرة , حٌث إ

 خ الدٌانات فً الجزٌرة العربٌة.هامش السٌرة تهتم بالسٌرة المكانٌة وتارٌ
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 ثاملبحث الثال

 فضاء الةغة

 ،وتعد لغة السرد ى غاٌة لصته ة التً ٌستخدمها الكاتب للوصول إلحد العناصر المهموهً أ      

حدى عناصر العمل الفنً وهً نسٌج النص وبها تكشف كل المماصد وتجمع فً ذاكرة اللغة أ

كثر مالبمة من وسابل بناء لصته ابٌر والمعانً , ٌجب على الكاتب أن تكون لغته أاألفكار والتع

بحث وتحلٌل عملٌة , فلغة السرد فً بعض األحٌان تكون  1فً السرد والحوار والوصف وغٌرها 

 در والمراجع والشخصٌات الحمٌمٌة .جتماعٌة تشتبن مع المصاداة تارٌخٌة أو أكتشاف , وهً أوإ

دب السٌرة الذي ٌهتم بشخصٌة ظٌفته المركزٌة من مماصد وغاٌات أحٌث ٌأخذ الخبر السٌري و

)ص( , من  لنبً دمحمدٌولوجٌة كما فً سٌرة اوٌضا من حولها لغاٌات عمابدٌة آٌ مركزٌة ٌتابعها

فعالها تشرٌعا  وأحكاما  وآدابا , فلغة السرد هنا تتمثل بالعبارات التً تنبنً على أجل استلهام أ

ما وظابفها لحكً ( أعنصري التحمل فً النمل )السماع , المراءة ( واألداء ) المول ـ اإلنشاء ـ ا

ة المتلمً والتأثٌر ستمالضم إعلى الغٌر وبعد فنً ٌ الماء العهدةفتتمثل ببعد والعً تارٌخً وٌشمل 

نها تتحول الى لغة سردٌة حكابٌة وخطابٌة فٌه وتمٌٌده أي أ
2
. 

ي االخبار الواردة فٌها تتمٌز : تم وضعها تحت عنوان خبر أ لؽة السرد فً السٌرة النبوٌة

فالسٌرة النبوٌة غة مبسطة ، وبل ا  مباشر ا  داللٌ ا  ها نظامبخصابص سردٌة ممٌزة , وٌأخذ العنوان فٌ

جناسٌا  لتلن األخبار هً مجموعة من األخبار مثلها مثل أي متن سٌري وتشكل حضورا  أ

الماص فً السٌرة ٌمدم األحداث  سلوب سردي واضح حٌث نجدردها فً إالموجودة ,وٌتمٌز س

لشخصٌة بطرٌمة ٌكون مطلعا  على كل شًء وعلى جمٌع جوانب الحدث المصصً كرؤٌته 

نها لغة ت لغة السرد فً السٌرة النبوٌة على أو مرالبة له , وتمٌزكة فً األحداث ألصصٌة مشار

واإلستهالل , ولبنٌة  المتنعلى مجموعة من األخبار المتمثلة فً أخبارٌة مباشرة ٌحتوي سردها 

ستهاللٌة لمتن السٌرة الجذب واألستمطاب  بوصفها صٌغا  إودور فعال فً  همٌة كبٌرةستهالل أاإل

ل عتبات للحكً والخطاب وتعطً للنص المروي كذلن المٌمة والمصدالٌة واألمانة وتشك
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واألحتفاظ بالنص دون تغٌٌر 
1
بن هشام على مكونات حكابٌة تسردها وتحتوي أخبار سٌرة أ ، 

اللغة وتمثل الحجر االساسً للتشكٌل المصصً فٌها , وتموم بوظابف جمالٌة كثٌرة وٌكون تأثٌر 

ن المصص السٌري هً لصة حدث الغاٌة منها التوثٌك عبر ))إ لغة السردٌة فٌها من حٌث ال

مصة السٌرٌة ال تفٌض على الوالعة التارٌخٌة والتأثٌر ٌكون عبر الصٌاغة السردٌة للوالعة وال

خرى مثل الذي تفٌض علٌها المصص األدبٌة, لكن تبمى الشخصٌة فٌها العنصر مساحات أ

     جتماعٌة والنفسٌة وما تنطوي علٌه من ن معرفة مرجعٌاتها الثمافٌة واالكالحٌوي الذي ٌم

أفكار ((
2
لغة مضمونٌة اهتمت بنمل الحدث أكثر من   كما تمٌزت لغة السٌرة النبوٌة فً كونها،  

ٌها , وكذلن نجد أنها هتمامها بطرٌمة سرده , أي أنها عنٌت باألحداث وموالفها اكثر من السرد فأ

ن نصوصها واألحداث غلب مواطألدبٌة والشعرٌة , ونلحظ ذلن فً أحتوابها على امن ألد للت 

   الموجودة فٌها.

  فً على هامش السٌرة :لؽة السرد 

مستوى اللغة لدٌه بتمنٌات عالٌة من حٌث سٌطرته بمواطن فنٌة وجمالٌة كبٌرة و فمد تمثلت    

ة بالغٌة وفنٌة بمستوى عالً، فهً لغة على صٌاغة الفاظها وفصاحته فً كتابتها ،فكانت لغ

عتمد فٌها على اللغة الوصفٌة ولد ألٌها ،مً إواألعجاب وتجذب المتل شاعرٌة عذبة تثٌر االنتباه

بداعه بتصوٌرها من حٌث إفكان بارعا  فً وصفه لألشٌاء والشخصٌات الموجودة فً الحوادث 

من خالل رسمه وٌر , وهذا ما نشاهده ونستدل به بلغة سردٌة تلتزم الدلة فً الخٌال والتص

 للشخصٌات وإلجواء المكان وطرٌمة تمدٌمه للحكاٌة .

 اللؽة الشاعرٌة  -0

 لطه حسٌن من السٌطرة على لغته وعباراتها المتٌنة الرصٌنة ولد أدى معانٌه بلغة فٌها  إن   

سنات ستعارات والمحة واإلكانت لغته تعتمد على البالغوبالغة وأبداع وشغف بالوضوح والبٌان 

فهو ٌخاطب وجدان ة سهلة ولٌس فٌها تكلف أو تصنع وسلسٌعٌة , فهً لغة رمزٌة وإٌحابٌة البد

 مام عالم حمٌمً وحوادث والعٌة .ش أالمارئ وٌجعله كأنه ٌعٌ
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ت ممدمة فصوله لوحة وصفٌة للٌل وٌظهر هذا الجانب لدٌه فً إستهالل الفصول، فجاء   

))  الزهرة ,  لطرة الندى , فورود كثٌر من األلفاظ العذبة فً كتابه منها :  والشمس والممر 

ارتفع الضحى , كٌؾ تهٌم الزهرة بمطرة الندى اذا اظلها المساء وألبل اللٌل وأحست برد    

السحر (( 
0
مٌلة وردت فً كتابه , وهنان مفردات كثٌرة فٌها من العذوبة والمحسنات الج ، 

والتوهج وغٌرها ,وهذه الفاظ ومفردات 2شراق والنجوم الساطعة والصباح المضا كالثغر واإل

لغة مؤثرة فً نفس ب ذ عبرالخثعمٌة , إغاٌة العذوبة ومنها ما عبر به عن لسان حال فاطمة 

مام لغة شاعرٌة عذبة وجمٌلة , صاغها طه دٌع ٌجعل المارئ أالمارئ لما تضمنته من كالم ب

ٌر مستند الى طالة وجدانٌة مخٌلة وجمٌل ٌناسب الشعور وهو تعبحسٌن وفك تعبٌر منسك 

)) ألبلت وتظهر لغته الشاعرٌة متمثله فً نصوص لصصه  ومنها , لصة ذو الجناحٌن , لنمرأ ،

اها , فهً كالروح سرى فً األرض ولع خطتسعى روٌداً مثل ما ٌسعى النسٌم العلٌل , ال ٌمس 

 بعض شذاها , فجازاها بثناء جمٌل , وهبت للروض  فهً سر فً ضمٌر الظالم الفضاء ...

ما طواه  , فإذا الجدول نشوان ٌبدي من هواهومضى ٌنشر منه عبٌراً مستثٌراً كامنات الشجون 

الزمان , ودعى الشوق إلٌه الحنٌن , فهو طوراً شاحب لد براه من لدٌم الوجد مثل الهزال , 

اه , من طرٌؾ الشكاة , وهو طوراً , صاخب لد عرعدته صحب األٌام ٌشكو إلٌها بثه لو أس

الحب مثل الجنون الرابعة الشهباء ولد عراه من طرٌؾ الحب , حتى أضحن األرض منه عن 

رٌاض بهجة العٌون الالمعة , والثؽور الجمٌلة , ونفوس العاشمٌن كرات ٌعبث الٌؤس بها 

ار (( والرجاء , كحٌاة الدهر , تؤتً علٌه ظلمة اللٌل وضوء النه
7
. 

 :نلحظ هنا لغة شاعرٌة صرٌحة بمفردات غاٌة الجمال والروعة ذكرها فً نصه ومنها   

) كالشذى والجمٌل , ووالشوق والشاحب , والثغر , والحب والجنون والالمعة والناصعة ( وهً 

 لشاعرٌة المستنبطة من نفس الكاتب .الفاظ تدل على اللغة ا
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 :لؽة الوصؾ  -7

صورة أدبٌة ترتكز على وظابف معٌنة وتنحصر  ٌمدموهو  السردله عاللة مع والوصف    

وظابفه بــ ) وظٌفة جمالٌة ( والتً ٌؤدي الوصف من خاللها عمال  تزٌٌنٌا  , ٌشكل عملٌة سردٌة 

مهمة فً وسط األحداث السردٌة وٌكون وصفا  صرفا  الٌتخلله سرد وٌضفً على النصوص 

جماال   فنٌا  
1
نفعاال  ف الذي لد ٌكون شٌبا  مادٌا  او إن )) طبٌعة الموصوتفسٌرٌة ( أي أ ووظٌفة )،

ولد مزج طه حسٌن لغته ،  2 ومشاعر زاوٌة النظر التً ٌختارها الواصف لتمدٌم الموصوف ((

سلوبه الخاص , أته الفنٌة التً عمل بها وصاغها فً الوصفٌة بتصورات خٌاله الواسع مع تمنٌا

نشغال السارد بوصف األبعاد ، أي )) أن إصٌات الموجودة فً كتابه شخكوصفه لألماكن وال

وتحكمه فً أسرارها ومصابرها ،  الداخلٌة للشخصٌة ٌكشف عن سٌطرته على الشخصٌات

وٌنتمً هذا اللون من الوصف إلى ماٌعرف بالوصف الحر إذ ٌتولف تسلسل السرد فٌبدو وكأنه 

ها وصفا  وصورة ، ألنها تعبر عن تتأرجح بٌن كون منفصل عن السرد السٌري ، وهو أداة فنٌة

( نفعاالت داخلٌة غ
3
ولما كانت لغة الوصف هً األداة التً تمأل العاللات المابمة بٌن األشٌاء ، 

الوصف  لترانوأن أ، واألمكنة والشخصٌات والٌوجد ممطع سردي ٌخلو من العنصر الوصفً 

بالسرد له تأثٌر فً بناء الشخصٌة وأثر كبٌر فً تطور الحدث , فمد اتخذ طه حسٌن منحى أخر 

 فً وصفه وكان عملٌة الوصف لدٌه  تتمثل بأنواع منها :

ن لغته الوصفٌة للشخصٌات تعتمد الوصف الداخلً فلم ٌهتم بالوصف :  إ  وصؾ الشخصٌات

هتم نما أخارجٌة  ،إ وصافا الحالة الجسمانٌة والشكالنٌة أو أالخارجً للشخصٌات والٌصف لن

باألوصاف الداخلٌة للشخصٌة والغور فً بواطنها واصفا  حاالتها وابعادها النفسٌة وما ٌختلج فً 

تخذها لٌٌجعل الداخلٌة الخاصة وهً وسٌلة فنٌة إبواطنها , ولد ركز كثٌرا  على تلن األوصاف 

الحٌاة الحمٌمٌة الشخصٌة مع رغباتها وطموحاتها ومعاناتها وسلوكها  المارئ فً تماس مباشر مع

منها ما نجده وصفه والٌومً وهذا مانجده فً اغلب نصوص كتابه ) على هامش السٌرة ( 

) اندروكلٌس ( المتخٌلة فً لصة ) الفٌلسوؾ الحابر )) اندروكلٌس رجل لٌن النفس لشخصٌة 

هو الٌفكر فً  ٌد , والٌمدر تراث اآلباء وال كسب األبناء بلفاتر الرأي الٌحفل بدٌن لدٌم أو جد

                                                           
  12( , غانم حمٌد عبودي   : ٌنظر , سردٌة النص السٌري , ) سٌرة ابن هشام انموذجا - 1
 ن ,ص نفسها 2م  - 2
نعاس دمحم , د مٌثاق حسن ٌنظر , الخطاب الواصف للسٌرة النبوٌة ) على هامش السٌرة ( لطه حسٌن انموذجا  , د رواء  - 3

   2  13, :عطار 
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مضى والٌنتظر ما سٌؤتً نما ٌفكر فً ٌومه الذي بعٌش فٌه ٌعرض عما أمس وال فً ؼد , وأ

 .  1 ((الذي ٌعبده وٌخلص له هو نفسه , ٌبتؽى لها اللذة والنعٌم و  1 1 1ٌرى ال بماوال ٌإمن إ

 .حزنه على ابنه عبد هللا  والبواطن الخاصة بنفسه ومعاناةاد وهو ٌصف تلن األبع  

ه ومنظره وما فٌه وصف طه حسٌن لألمكنة ٌرتبط من ناحٌة حجمه وشكل : ـ وصؾ األمكنة

مكنته المتخٌله, واصفا  اٌاها بلغة له ولد استهل ذلن الوصف فً جمٌع أو حووماٌحتوي علٌه أ

تخذه كذلن لعملٌة سرده وإ ا  مساعد ا  كعنصروصفٌة واضحة وممٌزة , وجعل من ذلن الوصف 

لٌؤدي وظابف معٌنة وعمل فٌه على كشف المالمح الموجودة فً احداثه حٌث ذكر طه حسٌن 

مدٌنة مكة , وهو ٌصفها من جمٌع ل كوصفه كثٌر من األمكنة فً كتابه وصفها بذلن منها :

ة بؤهلها وكانت أجبالها لابمة وكانت مكة هذه المدٌنة الكبٌرة الجمٌلة مطمبنالجوانب حٌث )) 

حولها ساهمة فً ٌوم شدٌد المٌظ , كؤنما أدركها منه ماٌدرن فٌذلهم عن أنفسهم وعما حولهم 

ً ال حركة فٌه هادبة هدوءاً  ً مخٌفا من األشٌاء , وكانت مكة بٌن هذه األجبال ساكنة سكونا

فً كل شًء , فما تجري فٌها مفضعاً ال نشاط فٌه لد أستمرت بٌن هذه الجبال , وكانت مستمرة 

نسمة وما ٌؽنً فٌها طٌر , وما تصوت فٌها حشرة , وأنما هً جامدة هامدة تصب فٌها أشعة 

ً , وتنعكس فٌها األشعة المحرلة ألوان مختلفة من الصخور المابمة من  الشمس المحرلة صبا

ب فٌها معدن حولها , حتى لٌخٌل إلى من كان ٌمكن أن ٌراها فً ذلن الولت أنها طست ٌص

الهامدة المحرلة المشرلة , رجل ن شًء , وفً هذه المدٌنة الجامدةمذاب ٌصهر كل ما مسه م

ً من ٌمٌن وشمال وفً كثٌر من الحذر (( رومً ٌسعى ثمٌل الحركة بطا الخطوة , متخوفا
7
  ,

نلحظ الكاتب ٌسهب فً وصف المدٌنة بوصف ٌشتمل على جمٌع الجوانب بلغة معبرة ٌحاول من 

وفً حادثة أخرى , بموم بوصفه لبالد الهند ع التفاصٌل الخاصة لهذا المكان  ،ٌاللها كشف جمخ

, التً ذكرها فً حوادث لصصه ما وجدناها بمصة ) المضاء ( فً كتابه عن حادثة تبع الٌمانً 

 ))حتى  اذا كان لرٌباً من الٌمن عند هذه المدٌنة الصؽٌرة التً كانت تسمى    ) ٌثرب ( والتً

لتً تعبر علٌها النجوم ملكها األول عهده بالخروج وهً مدٌنة جمٌلة تضفر بها الزوارق وا

ً لم الد العرب أبنابه ٌشرؾ منها على بوتطؤ بها أمواج البحر وترن فٌها أحد أ ٌكن نكر شٌبا

ر من حوله بنه للمابه من بعٌد ولم ٌخرج للمابه من لرٌب ولم ٌٌمدره وال ٌفكر فٌه لم ٌخرج أ

                                                           
1
   2  13ص: 2على هامش السٌرة  ، ج - 
2
 55) لألستزادة ٌنظر إلى ص  45 3:ج  م . ن  - 
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ً لام علٌها الجند كؤنهم تبشاراً بممدمه وال أكباراً لمنزله وإاس ً مؽلمة واطاما نما رأى حصونا

ؼدروا ومكروا ولتلوا ابنه ٌتؤهبون للمتال لم ٌجنح تبع الى بحث واستمصاء لٌعلم ان الموم لد 

تعدون ن ٌسود فٌهم من لٌس منهم وهم األن ٌسؼٌلة وأبوا أن ٌتسلط علٌهم احد ؼٌره وا

نفسهم مستمٌتٌن فً ذلن مزدرٌن ما سٌلمون من جهد وما ب وٌتؤهبون للدفاع عن اللحر

 . 0 سٌنزل بهم من بالء ((

شٌاء ٌذكرها بلغة وصفٌة , وهً تمنٌة ا  كامل وما حول تلن األمكنة من أوٌفصل بوصفها وصف   

بن المكانً ء الحكشف بها جمٌع األحداث المحٌطة بها شكال  ومضمونا ,وكان له تأثٌر فً بنا

وهذه اللغة ردٌة كبٌرة عملت على تغذٌة لصصه ،وهذا العنصر شكل فاعلٌة سحداث وتطور األ

ختلف كثٌرا  عن ماموجود فً منهج النص السٌري األسلوب الذي إتخذه طه حسٌن لد أالوصفٌة و

 من لغة وصفٌة .

 :لؽة الحوار -3

النثرٌة وعادة ماتكون حوارٌة خارجٌة وهً  هومه العام ))مصطلح ٌختص باألنواعالحوار بمف   

  2 2 و حوارٌة داخلٌة تخص الفرد ذاته وٌكون حواره مع نفسه((أو أكثر أبٌن شخصٌن 

حوارات فً نصوص طه حسٌن بكتابه , منها  ومن هذه اللغة الحوارٌة التً وجدت    

لنطك لوحدها فظ واعطى لها طه حسٌن صفة التلتخٌلة بمصة ) الفٌلسوف الحابر ( ألشخصٌات م

 22 منه2دون تدخله فٌها 

مراً وال نخرج عما رسم كراتٌس : فنحن فً ذلن منذ عرفنا أنفسنا ال نعصً لمٌصر ألال كل))  

 من الحدود 

خرجان عن بعض ما رسم لكما من الحد نما تعصٌان له بعض األمر وتاكم المدٌنة : بل إلال ح

ى لن نرلى إلال أندروكلٌس : ألنا ال نرٌد أالكنابس  ،لصالة وال تختلفان الى فؤنما التشهدان ا

ن نظفر بمثل ما ظفرت به من لوة وسلطان وألن مالنا ٌؽنٌنا مثل ما رلٌت الٌه من منصب وال أ

 وجاهن ٌحمٌنا وهذه الحٌاة ترضٌنا

                                                           
1
 2(  19الى 66) لألستزادة مراجعة :  61-66:  1ج  على هامش السٌرة ، - 
2
, ترجمة دمحم برادة , الطبعة االولى , دار الفكر للدراسات والنشر والتوزٌع , الماهرة ,  الخطاب الروابً , مٌخابٌل باختٌن - 

1331  : .53- 54 2 
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 لال حاكم المدٌنة : فإن عجز جاهً منذ اآلن عن حماٌتن 

 1اذاً لال كلكراتٌس : فإنه النذٌر بالمطٌعة 

ال أرٌد لى سوء الضن به فإنً تعجل المضاء على صدٌمن وال تسرع إلال حاكم المدٌنة : الت

 لطٌعتكما وال ألدر علٌها

لال أندروكلٌس : وهو ٌنظر إلى زجاجات وألداح لد وضعت من الموم ؼٌر بعٌد , ما أرى إال 

 , وهذه األلداح المصفوفة تؽرٌناأنن لد بدأت تذٌمنا هنا العذاب , فهذه الزجاجات المابمة تدعونا 

 : لٌس األمر من الٌسر بحٌث تضن  لال كلكراتٌس فً هدوء ٌملإه الجد ولد ؼشً وجه العبوس

 وما أرى إال أن خوؾ لٌصر هو الذي ٌدفعن إلى الشراب ثم إلى السكر

ثناء اللٌل , وإنما ل أندروكلٌس : أخطؤت ٌا صدٌمً , أخاؾ لٌصر طول النهار فآلمنه ألا

أدعوكما إلى دٌنوزوس ألننا لد عدونا علٌه وجرنا فً طرٌمه , فنحن مدٌنون له باللٌل كله , 

ن تسرد عطى للشخصٌات المتخٌلة أفهنا أ ، 0 (( ولد صرعنا علٌه بعض هذا اللٌل إلى لٌصر 

صٌات بلغة حوارها وحدها وعملت على تكملة الحادثة الموجودة, فهً لغة حوارٌة بٌن شخ

كثٌف السرد ومد جسور الحادثة وفك تصورات حادثة متخٌلة تنشط , وعملت على تمتخٌلة و

وما نجده أٌضا  فً ممطع آخر من هذه المصة , من لغة حوارٌة عن ، كاتبها الفكرٌة والذهنٌة 

 لال الراهب الشٌخ : بلىولنمرأ : ))ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  النبً 

ً ستحدث ٌوم مولده ٌحسها الناس وال لال بحٌرى : أنشدن هللا , ألسنا نعلم  ً عظاما أن أحداثا

 ٌتبٌنوها ؟ 

 لال الراهب الشٌخ : بلى 

 لال بحٌرى : ألسنا نعلم أنه سٌفمد أمه ولما ٌتجاوز السادسة من عمره

 لال الراهب الشٌخ : بلى 

                                                           
1
 2  22) لألستزادة مراجعة الى ص (  22 – 11: 2,  ج ٌرة , على هامش الس - 
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له ٌحمٌه وٌرعاه حتى ٌبلػ أشده , ثم ٌموم  فالة عملال بحٌرى : ألسنا نعلم أنه سٌظل فً ك

 دونه  حٌن ٌجد الجد وٌتؤلب علٌه عدوه من المشركٌن 

لال الراهب الشٌخ : بلى كل هذا نمرإه فٌما نمرأ من كتبنا أو نتوارثه فٌما نتوارث عن أحبارنا 

 ورهباننا 

س , بعالمة مادٌة ترى لال بحٌرى : ثم ألسنا نعلم آخر األمة أن هللا لد مٌزه من ؼٌره من النا

 وتحس وٌعرفها الراسخون فً العلم وال ٌرتاب فٌها إال المبطلون أو الجاهدون 

 لال الراهب بلى : هً هذا الخاتم بٌن ٌدٌه 

, وعرؾ أن أسم هذا الصبً دمحم , وأن أسم ؤنً رأٌت هذا الصبًلال بحٌرى : فإنً حدثتن ب

 أبٌه عبد هللا , وأن أسم جده عبد المطلب 

((  لال الراهب الشٌخ : وانن لتزعم أنن لد رأٌته
1

نلحظ أن الشخصٌات فً هذه المصة , ،  

( , وهً طرٌمة سلكها الكاتب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تتحاور بلغة حوارٌة واضحة ,  حٌن ٌتحدثوا عن صفات النبً )

فنٌة  ات تمنٌات عالٌةٌن هً ذٌبدو لنا أن لغة السرد عند طه حسٌاق معٌن ،لٌخلك منها لغة وفك س

بوصف دلٌك لعناصرالموجودة ومشاهد أحداثها متنوعة لعملٌة وصفه ل ا  واعوتضمنت أن وجمالٌة

وبما تضمن الكثٌر من المحتوٌات فٌها , حٌث  للمارئم الدلة والتركٌز وتمرٌب صورتها ٌلتز

الكتابٌة نجاح مهمته دته على إانٌة بجمٌع علومها , ساعٌمتلكه من سٌطرة بمفرداتها وفصحى وأمك

، كما  أستطاع من خاللها على تكثٌف لصصه وحوادثها بحوارات وخصوصا  فً هذا المنحى 

 .  عملت على تنظٌم األحداث وترتٌبها وفك تصور جمالً وفكري وأصوات 
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 خلامتةا

السٌرة ( لطه حسٌن تم رصد بعد دراستنا لموضوع المتخٌل السردي فً كتاب ) على هامش 

 جملة من النتائج وهً كالتالً :

 

ظهارها فً صورة منسجمة إله الجمع بٌن األشٌاء البعٌدة و ٌمتلن المتخٌل لدرة فائمة تسمح -

 0ساعدت على  توظٌفه فً العمل الفتً 

لصٌاؼة  الكاتب تمنٌة فنٌةرئٌسا  فً بناء ) على هامش السٌرة ( واتخذه  ا  ـ كان التخٌٌل عنصر

 0 حداثهصوغ أو نصه 

لى إشخاص وحوادث خٌالٌة ال تستند أ تولٌؾن على توسعة دائرة التخٌٌل عبر ـ عمل طه حسٌ

  0 لوالع التأرٌخً بأستنطاق فضاءاتهعاد تأمل األٌس فً صمٌم السٌرة النبوٌة حتى والع معٌن و

حداثها التارٌخٌة من الوالع الفعلً محصنة أة تعتمد على مرجعٌة فكرٌة تستمد ـ السٌرة النبوٌ

بالسند والولائعٌة والتوثٌك والصدق فً مسارها وبنائها العام وهً تشكل خزٌنا  مهما  للثمافة 

  0مٌة الاألس

حداث تارٌخٌة ولد تضمنت كثٌرا  من الحكاٌات واألخبار األحداث فً السٌرة النبوٌة هً أ -

تم صٌاؼتها وفك نسك زمنً متتابع وتم سردها بحسب  ثحٌالوالعٌة والعجائبٌة والنبوءات,

 0ترتٌبها الزمنً دون تمدٌم او تداخل 

تضمن كتاب على هامش السٌرة أحداث تارٌخٌة جمة لكنه تعامل مع التارٌخ من خالل مرآة  -

عها وربط مل على توسعتها عماألدب وبتمنٌات المص الحدٌث عبر تفعٌل المتخٌل السردي 

و ٌتمٌد لد جرت وفك نسك تضمٌنً لم ٌلتزم أال تستند الى والع معٌن , و مكنةشخصٌات وأ

  0بالترتٌب الزمنً وكذلن داخل حكاٌاته مع حكاٌات أخرى 

ٌه زخم كبٌر للسٌرة ن كتاب ) على هامش السٌرة ( ٌشتمل على كثافة مرجعٌة وفأـ وأتضح لنا 

كثافة هً لكن هذه ال، ٌر كتب السٌرة بن اسحاق وسأشام وبن هأعتمد طه حسٌن على إالنبوٌة فمد 

لعٌة بتعد عن الحجج الواإكما  ، ٌة ولد ؼاٌرها وتالعب فً مصادرهاللٌست كثافة تارٌخٌة وثو

نه عمل أدبً خارج حدود التارٌخ الوثولً للسٌرة النبوٌة وحتى أوالمنطمٌة لٌتم تصنٌفه على 

 0الٌكون مؤرخا  او كاتبا  تارٌخٌا  
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ـ تبٌن لنا تشكٌل هوٌة سردٌة جدٌدة لكتاب ) على هامش السٌرة ( أخرجته من تصنٌفات وجنس 

فً كتابته وخاض مؽامراته السردٌة بطرٌمة  ا  مختلف ا  تخذ طه حسٌن أسلوبإحٌث ، السٌرة النبوٌة 

 المزاوجة بٌن العمل الفنً والتأرٌخ  

نمل الولائع من زاوٌة منظورها الوثائمً نلحظ أن الراوي فً السٌرة النبوٌة ٌتمركز دوره بـ 

المتمثل بالصدق والدلة فً نمل األخبار واألحداث لذا فهو راوي والعً, وٌوجد كذلن أكثر من 

راوي أي تكون هنان سلسلة رواة متعددة فً النمل , بٌنما الراوي فً هامش السٌرة فالٌلتزم 

ظ أن طه حنالحداث متخٌلة ولٌس والعٌة , كما نمل أمتخٌل , وٌ ا  بحرفٌة النمل والتوثٌك كونه راوٌ

عبر أنشاء شبكة من العالئك ٌدمج فٌها الكاتب حسٌن ٌموم بتجسٌر الحكاٌة وربطها بأخرى 

تصوراته الذهنٌة مما ٌؤدي أنجاز المهمة التنسٌمٌة الموكله إلٌه بأعتباره الراوي لعً بالحدث الوا

 00األساس فً الحكاٌة 

صص فً على هامش السٌرة جاءت ؼٌر متسلسلة أو متتابعة حٌث ٌذكر  نالحظ أن ترتٌب الم -

, كما نلحظ أن طه حسٌن لم  أحداثها وبعٌدة عنعنها الكاتب لصة ثم ٌضمن لصة أخرى خارجة 

لكنه بجمٌع تفاصٌلها ومضامٌنها ولم ٌعطً صورة كاملة ووافٌة عنها , )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( ٌذكر سٌرة النبً دمحم 

أو جاء نملها عن مبثوثة فً بعض لصصه، على شكل حكاٌات متناثرة ور شٌئا  للٌال  منها ذك

 0طرٌك خبر بسٌط 

عتمد السرد على صناعة شخصٌات خٌالٌة وهمٌة وؼٌر حمٌمٌة او موجودة فً الوالع بناء  على إـ 

معٌنة  صواتفٌها وخلك لها حوارات وأ مخٌلة السارد وتصوراته الذهنٌة وعمل على بث الحٌاة

 0حداثه تحرن وكأنها حٌة عملت على تحرٌن أجعلها تو

تمثلة فً الصدق والتصدٌك فً نمل لنا خروج الكاتب من لاعدة المٌثاق او التعالد األدبً الم تبٌنـ 

 0ي خبر أ

لتً شكل من خاللها حوادثه شهد كتاب على هامش السٌرة كثٌرا  من المفارلات الزمنٌة وا -

دثه ٌبتعد أحٌانا  عن حوادث اً حوو ٌلتزم به ففأنه لم ٌتمٌد بالترتٌب الزمنً أال ، إولصصه 

لٌها, وشهدت كذلن الحركة السردٌة عنده إوٌة وٌعرج الى زمن بعٌد ثم ٌعود زمنة السٌرة النبأ

وهً تمنٌات عمل علٌها طه حسٌن ألنجاح مهمته الكتابٌة وبث  عملٌات تسرٌع وتعطٌل فً سرده 

  0ٌالته تصوراته و تخ
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بصنعها من نسٌج خٌاله وربط معها ـ ذكر طه حسٌن فً كتابه كثٌرا  من األمكنة المتخٌلة التً لام 

وسٌلة تمنٌة وفنٌة لٌؽذي لصته منها والعمل على تنامً أحداثها وتوسٌع  تخذهاإحداث كثٌرة أ

دائرة عمله من خاللها وكً تكون نمطة أساسٌة وحلمة وصل للحوارات واألحداث الموجودة داخل 

 0كل حدث  وكان لتلن األمكنة تأثٌر كبٌر على تلن الشخصٌات وأفعالها 

ً لؽة اخبارٌة ٌحتوي سردها على مجموعة من ن لؽة السرد فً السٌرة النبوٌة هأ الحظن -

األخبار والمكونات الحكائٌة وٌعمد السارد فٌها بلؽة سردٌة ٌعمل فٌها على تنظٌم األحداث 

 0وترتٌبها وفك تصور جمالً وفكري 

والعذوبة  لفاظبمواطن جمالٌة كثٌرة من حٌث األن اللؽة السردٌة عند طه حسٌن تتمثل أـ ونجد 

ٌضا  بالحوار الذي ٌدور بٌن أوؼٌرها وتتمثل لؽته  تشبٌهٌعٌة من بالؼة وحسنات البدوالم

النفسٌة ولم ٌهتم وبواطنها  شخصٌات وٌهتم بدواخلهاالشخصٌات والوصؾ الذي ٌصؾ ال

 0بمظهرها الخارجً وكذلن األمكنة والتً ٌصفها وصفا كامال ومن جمٌع الجوانب 

ساسً فً صٌاؼة وتصوراته الذهنٌة والفكرٌة منهج أتخذ من التخٌٌل نلحظ أن طه حسٌن إ -

لصصه وأحداثها لٌحافظ من خالله على وظٌفته التأثٌرٌة فً المتلمى واستطاع كذلن انتماء 

بصٌاؼة سردها  نها بأنها مادته الخام لكنه لام المعلومات من نص السٌرة النبوٌة التً صرح ع

ومما عمل على تشكٌل مكون والتخٌٌلٌة  تصوراته الذهنٌة حواري عن طرٌكسلوب فنً فً إ

 0دبً لافزا  على الحدود السٌرٌة والوثولٌةردي كبٌر ساعده فً نجاح نتاجه األس
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 عـجاملراملصادر وا

                                

  أن الكرٌم ...المر

 

 م9111العربً , بوشوشة بن جمعة , الطبعة االولى , الرباط , اتجاهات الرواٌة فً المؽرب  -

ـ أحصاء العلوم , ابو نصر دمحم بن طرخان الفارابً , تحمٌك عثمان امٌن , دار الفكر العربً , 

  0م 9191الماهرة , 

أسرار البالؼة , عبد الماهر الجرجانً , تحمٌك دمحم الفاضلً , المكتبة المصرٌة , بٌروت , ـ 

   0م 9119الطبعة الثانٌة , 

ـ أشكالٌة األنا واألخر ونماذج روائٌة عربٌة , ماجدة حمود , عالم المعرفة , المجلس الوطنً 

 م 3092للثمافة والفنون واألداب , الكوٌت , مارس , 

النص الروائً , ) النص والسٌاق ( , سعٌد ٌمطٌن , المركز الثمافً العربً , دار  انفتاح -

 0م 9111البٌضاء , المؽرب , 

 ـ  بناء النص التراثً , د فدوى دوكالص , دار الشؤن الثمافٌة , بؽداد , الهٌئة المصرٌة للكتاب 

 , عمان  9ؾ حبٌلة , طبنٌة الخطاب الروائً ) دراسات فً رواٌات نجٌب كٌالنً ( , الشرٌ -

  3002بنٌة الخطاب فً الرواٌة النسائٌة الفلسطٌنٌة , احمد حفٌصة , الطبعة االولى ,فلسطٌن ,  -

البنٌة الروائٌة فً رواٌة األخدود ) مدن ملح ( , لعبد الرحمن منٌؾ , دمحم عبد هللا المواسمة ,  -

 3001,  9مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع , ط

نٌة الشكل الروائً ـ الفضاء ـ الزمن ـ الشخصٌة ـ حسن بحراوي , المركز الثمافً العربً , ـ ب 

 0م 9111بٌروت , الطبعة االولى , 

الؾ لٌلة ولٌلة , مصطفى موٌمن , دار الحوار للنشر والتوزٌع , سورٌا ,  بنٌة المتخٌل فً نص  ـ

 0 م 3002الطبعة االولى, 

بنٌة النص السردي من منظور النمد األدبً , حمٌد لحمدانً , المركز الثمافً العربً , الطبعة  ـ

 0  م 3000الثالثة , 
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البنٌة والداللة فً الرواٌات , ابراهٌم نصر هللا , احمد مرشد , دار الفارس للنشر والتوزٌع ,  -

 م 3002االردن , الطبعة االولى ,  –عمان 

دبً على ضوء المناهج الحداثٌة , دمحم عزام , منشورات اتحاد كتاب العرب , تحلٌل الخطاب األ ـ

 م 3002دمشك , سورٌا , 

لجزائر , الطبعة تحلٌل الخطاب السردي والشعري , عبد العالً بشٌر , دار الؽرب للنشر , اـ 

 0م    3003األولى , 

,عبدهللا أبراهٌم , المؤسسة  التخٌٌل التارٌخً السرد واألمبراطورٌة والتجربة األستعمارٌةـ 

 0  م 9112العربٌة للدراسات والنشر , بٌروت , لبنان , الطبعة األولى , 

سن احمامة , دار الثمافة كنعان , تر لح التخٌل المصً ) الشعرٌة المعاصرة ( , شلٌمون رٌمون -

 0   م9110والنشر والتوزٌع , الطبعة االولى و 

سعٌد جبار , الماهرة , الطبعة األولى ,  0الداللٌة نحو مماربات تداولٌة , د التخٌٌل وبناء األنساق ـ

 0    م3092

حمٌد لحمدانً , 0ترجمة د فولفؽانػ اٌزر التخٌٌلً والخٌالً من منظوراألنطرٌولوجٌة األدبٌة ,  ـ

 0  م 9112الجاللً الكدٌة , مطبعة النجاح الحدٌثة , الدار البٌضاء , الطبعة األولى , 

التخٌٌل والشعر , حفرٌات فً الفلسفة العربٌة األسالمٌة , ٌوسؾ األدرٌسً , الطبعة االولى ,  ـ

 0  م 3001

, الطبعة بً صفوان , بٌروت , دار الفاراتفسٌر األحالم , فروٌد سٌجموند , تحمٌك مصطفى ـ 

 0   م 3002األولى , 

الجوار , سورٌا , الطبعة االولى ,  منة بلعلً , دارات السرد فً النظرٌة والتطبٌك , آتمنٌ -

 م  9112

بن رشد , ترجمة عبد الرحمن بدوي , دار الثمافة , ٌص كتاب أرسطو طالٌس فً الشعر , اتلخ ـ

 0  م 9122بٌروت , 

جمالٌة المكان , لصص سعٌد حورانٌة , محبوبة دمحمي دمحم آبادي , الهٌئة العامة السورٌة للكتاب  -

  3099،  9ط  , 

 م 9191جمهورٌة افالطون , أفالطون , نمله الى العربٌة حنا خباز , بٌروت , الطبعة األولى ,  ـ
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, مطبعة دار التألٌؾ , اة والتخٌٌل فً الشعر , سعد مصلوحـ حازم المرطاجنً ونظرٌة المحاك

 0   م 9110الماهرة , الطبعة االولى , 

هٌدجر , ابن رشد ,  –كانط  –دٌكارت  –و ارسط –الحمٌمة والوالع عند الفالسفة , افالطون  -

 9112،  9طفوكو , 

الخبر فً االدب العربً , دراسة فً السردٌة العربٌة , دمحم الماضً , دار الؽرب األسالمً , ـ 

 0  م 9111الطبعة األولى , 

, سلٌمان عشراتً , الطبعة  الخطاب المرأنً , مماربة توصٌفٌة , لجمالٌة السرد األعمازي ـ

 0   م 3093األولى , دار العرب للدراسات والنشر والترجمة , دمشك , 

ـ الخطاب الروائً , باختٌن مٌخائٌل , دمحم برادة , الطبعة األولى , دار الفكر للدراسات والنشر 

  0م  9112والتوزٌع , الماهرة , 

, مطبعة المعارؾ الجدٌدة , المؽرب , الطبعة االولى ,  ـ الخٌال أداة االبداع , الحسٌن حاٌل

 0  م 9111

الخٌال الشعري فً المصائد العشر الطوال , عمار دمحم العبٌدي , عالم الكتب الحدٌثة , العراق ,  ـ

 0  م 3001الطبعة االولى , 

بٌة , ـ الخٌال فً مذهب محً الدٌن بن عربً , محمود لاسم , معهد البحوث والدراسات العر

 0  م 9191

 م9119ـ الخٌال مفهومه ووظائفه , عاطؾ جودة نصر , الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب , 

الجدٌدة , الطبعة ـ الخٌال والتخٌٌل فً الفلسفة والنمد الحدٌثٌن , ٌوسؾ األدرٌسً , مطبعة النجاح 

    م3002االولى , 

, عبد السالم مٌس , مطبعة النجاح الجدٌدة , الدار الخٌال ودوره فً تمدٌم المعرفة العلمٌة ـ 

    م 3000البٌضاء , 

  30010ـ دٌوان الحداثة انطولوجٌا , الشعر الجدٌد فً الشعر , منشورات السهل , الجزائر , 

 

 91:  9112بٌروت ,  ٌمنى العٌد ، الراوي المولع والشكل ومؤسسة األبحاث العربٌة , -
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, ابو ٌوسؾ ٌعموب بن اسحاق الكندي, تحمٌك دمحم عبد الهادي ابً رٌدة  ـ رسائل الكندي الفلسفٌة

 0     م9120, دار الفكر العربً , الماهرة , الجزء االول , 

سعٌد جواد كاظم , وزارة الثمافة والفنون , الطبعة التارٌخٌة , جورج لوكاتش , ترجمةالرواٌة  ـ 

 0   م 9112الثانٌة , بؽداد , 

ٌل التارٌخ ) نظرٌة الرواٌة والرواٌة العربٌة ( , فٌصل دراج , المركز الثمافً الرواٌة وتأو -

 م 3093المؽرب , الطبعة األولى , العربً , 

الرواٌة والتارٌخ , نضال الشمالً , بحث فً مستوٌات الخطاب فً الرواٌة التارٌخٌة العربٌة ,  -

 م  3009عالم الكتب الحدٌث , االردن , الطبعة االولى , 

رشٌد بن حدو , مطبعة دار لرطبة ,  جمةالرواٌة والوالع , تألٌؾ ؼولدمان واخرون , تر -

 0م 9111الطبعة االولى , الدار البٌضاء , 

  9122الزمان الوجودي , عبد الرحمن بدوي , النهضة المصرٌة , الماهرة , الطبعة الثانٌة ,  -

ـ الزمن الداللً , كرٌم زكً حسام الدٌن , مكتبة األنجلو المصرٌة , الماهرة , الطبعة األولى , 

 0    م 9119

, ترجمة أسعد رزوق , مؤسسة فرانكلٌن للطباعة , الماهرة  الزمن فً األدب , هانز مٌرهوؾ ـ 

 0   م 9123, نٌوٌورن , 

الزمان والسرد , بول رٌكور , تر فالح رحٌم وسعد الؽانمً , بٌروت , دار الكتاب الجدٌدة  -

 0م  3009المتحدة , 

, الموسوعة  ضٌاء الكعبً 0ـ السرد العربً المدٌم , األنساق الثمافٌة واشكالٌات التأوٌل , د

 0   م 3002العربٌة للدراسات والنشر , الطبعة االولى , 

عبدالرحٌم الكردي, كلٌة 0السرد فً الرواٌة المعاصرة ) الرجل الذي فمد ظله نموذجا  ( , دـ 

 0  م 3009التربٌة , جامعة لناة السوٌس , تمدٌم طه وادي , الطبعة االولى , 

عدنان مدانات , دار البٌرونً للنشر والتوزٌع ,  جمةكاؼان , ترسٌرورة االبدع الفنً , موسٌه  -

 م  3002االردن , الطبعة االولى , –عمان 

ـ سٌرة النبً دمحم ) ص( , ألبً دمحم بن عبد الملن بن هشام , تحمٌك فتحً السٌد , دار الصحابً 

 0   م 9112للتراث , طنطا , الطبعة االولى , الجزء االول , 
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متخٌل لراءات فً نماذج عربٌة معاصرة , خلٌل الشٌخ , الطبعة االولى ,عمان , ـ السٌرة وال

 0  م 3002االردن , 

سلمٌن من الكندي حتى ـ شرح كتاب النفس نمال  إلفت كمال الروبً ,نظرٌة الشعر عند الفالسفة الم

والنشر , بٌروت  ابو الحسن بن عبدهللا بن سٌنا , الطبعة االولى , دار التنوٌر للطباعةابن رشد , 

 0  م 9112, لبنان , 

ورجاء بن سالمة, سلسلة المعرفة  ة شكري المبحوثالشعرٌة , تزفٌتان تودوروؾ , ترجمـ 

 0  م 9111االدبٌة ,دار توبمال , الطبعة األولى , الدار البٌضاء ,

, عزٌز علً اسماعٌل ,دار العٌنٌن للنشر ,الماهرة  شعرٌة الفضاء الروائً عند جمال الؽٌطانًـ 

 0   م3090, مصر, الطبعة األولى ,

بٌروت , , الدار البٌضاء, الثمافً العربً  المركز حسن نجمً ، شعرٌة الفضاء السردي , ـ

 0  م 3000الطبعة االولى , 

ضاء , الطبعة االولى , , ألتراب ظاهراتً , مكتبة األدب المؽربً , الدار البٌشعرٌات المتخٌل  ـ

 0   م 3000

 لعرب, جابر عصفور ,المركزالثمافً العربً د انٌة فً التراث النمدي والبالؼً عنالصورة الفـ 

 .  م 9113

 م  9122, 9ر , الماهرة , دار المعارؾ  ، طلى هامش السٌرة , طه حسٌن , مصعـ 

   - 9112,  99ٌٌن , بٌروت , طعلوم الحدٌث ومصطلحه , صبحً صالح , دار العلوم للمال -

فضاء المتخٌل مماربات فً الرواٌة , حسن خمري , منشورات األختالؾ , الجزائر , الطبعة  -

  0م 3002االولى , 

  930:  9119،  9فن الشعر ، إحسان عباس ، بٌروت ، ط -

 م  9199فن المصة , فتحً األنباري , مصر , الماهرة , الطبعة االولى ,  -

 0م 9111سفة والمتخٌل , دمحم كٌحل , جامعة منتوري , لسطنطٌنٌة , الجزائر , الفلـ 

 0 م9129ـ فً كتاب المصة , حسن المبانً , مكتبة المحتسب , الطبعة الثانٌة , عمان , 

فً نظرٌة األدب من لضاٌا الشعر والنثر فً النمد العربً المدٌم , عثمان الموافً , الجزء األول 

 0  م 3002الجامعٌة , الماهرة , مصر , , دار المعرفة 
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 0  م9112, بٌروت , الطبعة األولى , فً معرفة النص , ٌمنى العبد , دار األفاق الجدٌدة ـ 

لال الراوي , البنٌات الحكائٌة فً السٌرة الشعبٌة , سعٌد ٌمطٌن , المركز الثمافً العربً , ـ 

 0  م 9112بٌروت , الطبعة االولى , 

 م 3002الماهرة , أمام,مٌرٌت للنشروالمعلومات,سٌد جمة لاموس السردٌات , جٌراد برنس , ترـ 

  م 911 ٌروت , لبنان , ب،دارالكتب العلمٌة,9ط , فٌروز آبادي،الجزء الثالث،ـ الماموس المحٌط 

 لضاٌا الرواٌة العربٌة الجدٌدة , الوجود والحدود , سعٌد ٌمطٌن , منشورات األختالؾ , - 

 م 3093الجزائر , الطبعة االولى , 

ـ لضاٌا المكان الروائً فً األدب المعاصر , صالح صالح , دار شرلٌات للنشر والتوزٌع , 

 0    م9112الماهرة , الطبعة األولى , 

كتاب أرسطو طالٌس فً الشعر , أرسطو طالٌس , تحمٌك وترجمة , دمحم شكري عباد , الكتاب ـ 

  0 م9112والنشر , الماهرة , العربً للطباعة 

   م  9111, مصر جامعٌة للدراسات والنشر المؤسسة الـ كتاب الشفاء ,الشٌخ الرئٌس ابن سٌنا ,

ـ كتاب المجموع او الحكمة العروضٌة فً كتاب معانً الشعر , ابو علً الحسن بن عبدهللا بن 

 0  م 9191ماهرة , سٌنا ,تحمٌك دمحم سلٌم سالم , مركز تحمٌك التراث ونشره , ال

ؤاد الهوانً , الطبعة الثانٌة , دار الٌس , نفله الى العربٌة , أحمد فـ كتاب النفس , أرسطو ط

 0  م 9193احٌاءالكتب العربٌة , 

الكالم والخبر , ممدمة فً السرد العربً , سعٌد ٌمطٌن , المركز الثمافً العربً , بٌروت , ـ 

 0   م9111 الدار البٌضاء , الطبعة األولى ,

, بٌروت , لبنان , بن مكرم بن منظور األفرٌمً ـ لسان العرب , أبوالفضل جمال الدٌن دمحم 

 0  م , مادة خٌل 9119, 99الطبعة الثالثة , مجلد ,

 م9112ماركسٌة المرن العشرٌن , روجٌه جارودي , دار االداب , بٌروت ,  -

ـ المتخٌل السردي , عبدهللا أبراهٌم , المركز الثمافً العربً, بٌروت , الدار البٌضاء , الطبعة 

 0  م9110األولى , 

منة بلعلً , دار األمل , الجزائر , ئرٌة من المتماثل الى المختلؾ ,  آالمتخٌل فً الرواٌة الجزااـ 

 0  م  3002   9ط 
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ضٌاء الدٌن نصرهللا , بن دمحم , تحمٌك دمحم محً الدٌن ,  ـ المثل السائر , أبن األثٌر أبوالفتح

 0  م 9110

ـ المتخٌل فً الرواٌة الجزائرٌة ) من المتماثل الى المختلؾ ( , امنة بلعلً ,  دار األمل للطباعة 

  0م 3099والنشر والتوزٌع , تٌزي وزو , الجزائر , الطبعة الثانٌة , 

 –المتخٌل المختلؾ , دمحم معتصم , ) دراسات تأوٌلٌة فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ( , بٌروت  -

 0 3099لبنان , الطبعة االولى , 

ـ المتخٌل والتواصل , دمحم نور الدٌن أفاٌة , دار المنتخب العربً , بٌروت , لبنان , الطبعة 

 0  م 9112األولى , 

  م3009, دار الثمافة , الدار البٌضاء , المؽرب , الطبعة األولى ,  المرأة والسرد , دمحم معتصمـ 

0 

 رد األردنٌة , عبدالرحمن التمارة , الطبعة األولى , دار و0روائً , دلـ مرجعٌات بناء النص ا

 م 9119مسائل فً األبداع والتصوٌر , جمال عبدالملن , دار الجٌل , بٌروت , الطبعة األولى , ـ 

0  

 م 9199ـ مشكاة األنوار , الؽزالً , تحمٌك ابو العال عفٌفً , الطبعة االولى , الدار المومٌة , 

  3002, 9المصطلح السردي , جٌرالد برنس , الماهرة , مصر , ط -

 م 3009ـ معجم التعرٌفات , الشرٌؾ الجرجانً , تحمٌك دمحم صدٌك المنشاوي , دار الفضٌلة , 

األدبً , عبد المادر ابو شرٌفة , دار الفكر العربً , الطبعة الرابعة ,  حلٌل النصمدخل إلى ت -

3001  

  3090, 9دار الفارابً , ط السردٌات , دمحم الماضً , لبنان ،معجم  -

ـ المعجم الفلسفً , جمٌل صلٌبا , الشركة العالمٌة للكتاب , مكتبة المدرسة , دار الكتاب العالمً , 

 0  م9119االول ,  المجلدبٌروت , لبنان , 

براهٌم فتحً , المؤسسة العربٌة للناشرٌن المتحدٌن , الطبعة ـ معجم المصطلحات األدبٌة , إ

 0   م9119االولى , الجمهورٌة التونسٌة , 

 م 3009معجم مصطلحات النمد العربً المدٌم , أحمد مطلوب ,لبنان , الطبعة األولى , ـ  
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  م3003معجم مصطلحات نمد الرواٌة , لطٌؾ زٌتونً , مكتبة لبنان , بٌروت , الطبعة األولى ,  

0 

معجم مماٌٌس اللؽة , ابو الحسن احمد بن فارس بن زكرٌا , تحمٌك وضبط عبدالسالم هارون ,  ـ

 0  م 9119دار الجٌل , بٌروت , لبنان , الطبعة االولى , المجلد , الثانً , 

سٌط , ابراهٌم فتحً , احمد الزٌات , حامد عبد المادر , دمحم النجار, تحمٌك مجمع اللؽة ـ معجم الو

 0  م9119العربٌة , الماهرة , الطبعة األولى , المجلد الثانً , مادة خٌل , 

,  ـ مفردات الفاظ المرآن الكرٌم , العالمة الراؼب األصفهانً , تحمٌك صفوان عدنان داوودي

 0 , دمشكهـ  9232عة الرابعة , دار الملم و الطب

ـ من لضاٌا الشعر والنثر فً النمد العربً المدٌم , عثمان الموافً , الجزء األول , دار المعرفة 

 0  م3002الجامعٌة , الماهرة , مصر , 

ـ منهاج البلؽاء وسراج األدباء , ابو الحسن حازم المرطاجنً , تحمٌك دمحم الحبٌب بن الخوجة , 

 0  م 9119دار الؽرب األسالمً , بٌروت , لبنان , انٌة , الطبعة الث

  م9119,  9بٌروت , طالمجلد الثالث,  عبد هللا أٌراهٌم ،,، أندٌة الالند الالند الفلسفٌة  ـ موسوعة

ابو الحسن بن عبدهللا بن سٌنا , مطبعة السعادة ,  ـ النحاة فً المحكمة المنطمٌة والطبٌعٌة واأللهٌة

 0  م9121الماهرة , الطبعة الثانٌة , 

نظرٌة األدب فً النمد الجمالً والبنٌوي فً الوطن العربً , نظرٌة الخلك اللؽوي , شاٌؾ  -

 م 9119عكاشة , دٌوان المطبوعات الجامعٌة , الجزائر , 

الخطٌب ,  والجمالٌة فً ضوء التأثٌرات الٌونانٌة , صفوتالنمد ـ نظرٌة حازم المرطاجنً , 

 0م  9119مكتبة نهضة الشرق  , الطبعة االولى ,  

الطلٌعة للطباعة نظرٌات الشعر عند العرب الجاهلٌة والعصور األسالمٌة , مصطفى جوزو , ـ 

   م 9119والنشر , بٌروت , لبنان , الطبعة األولى , الجزء األول , 

   م 9119, 9, الماهرة , مصر , طاألدبً الحدٌث , دمحم ؼنٌمً هالل , دار النهضة  ـ النمد

 , دار الفراشة والتوزٌع , م 3099الطبعة الثانٌة , الكوٌت ، نادر كاظم , 0الهوٌة والسرد , د  ـ

وظٌفة الوصؾ فً الرواٌة , عبداللطٌؾ محفوظ , الدار العربٌة للعلوم , بٌروت , منشورات ـ 

 0  م3001تالؾ , الجزائر , الطبعة االولى , األخ
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 ألطاريحالرسائل وا

 

الوصؾ فً رواٌة ) رحلة الواهم فً المجهول ( , لمصطفى ولد ٌوسؾ , رسالة  ـ إشتؽال

ماجستٌر , احالم لاسٌمً , هاجر مصدق , اشراؾ األستاذ علوات كمال , الجمهورٌة الجزائرٌة 

ـ 3099الدٌممراطٌة الشعبٌة , جامعة أكلً محند أولحاج , كلٌة اآلداب واللؽات , السنة الجامعٌة , 

 م 3092

ق والصبابة والعشك المستحٌل , واٌة طوق الٌاسمٌن ,رسالة فً الشوبنٌة السردٌة فً رال ـ

للروائً واسٌنً األعرج , رسالة ماجستٌر , فٌروز جدي , وفاء خطابً , اشراؾ األستاذ رشٌد 

ـ  3099, رلاص , جامعة العربً التبسً , كلٌة األداب واللؽات , لسم اللؽة واألدب العربً 

 م 3092

افر الجانب الفنً والتارٌخً فً رواٌات ) واسٌنً االعرج ( , رسالة ماجستٌر , الطالبة ضت -

وهٌبة عجٌري , اشراؾ األستاذ صالح مفمودة , الجزائر , جامعة دمحم خٌضر بسكرة , كلٌة 

 م  3092 – 309االداب واللؽات , لسم اآلداب واللؽة العربٌة , 

جدلٌة الفنً والتارٌخً فً رواٌة كتاب األمٌر , مسالن ابواب الحدٌد لواسٌنً األعرج , رسالة  -

ماجستٌر , الجزائر , جامعة دمحم خٌضر بسكرة , كلٌة االداب واللؽات , لسم اآلداب واللؽة 

 م 3099 – 3092العربٌة , الطالب دمحم سالمً , االستاذ ادمحم بن لخضر فورار , 

  

ل والتخٌٌل عند حازم المرطاجنً بٌن النظرٌة والتطبٌك , رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة ـ الخٌا

 0 وآدابها  , رشٌد كالع , جامعة منتوري , لسنطٌنة

  

م( , اطروحة دكتوراه ,مها ٌوسؾ عوض هللا 3000ـ 9190الزمن فً الرواٌة العربٌة )  ـ

 م 3003,اشراؾ األستاذ محمود السمرة , الجامعة األردنٌة , 
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سردٌة النص السٌري ) سٌرة أبن هشام أنموذجا  , رسالة ماجستٌر , ؼانم حمٌد عبودي  ـ

حمزة عباس ,  0لؽة العربٌة , اشراؾ األستاذ دالزبٌدي, جامعة البصرة , كلٌة األداب , لسم ال

        0    م3090

, رسالة ماجستٌر , المتخٌل السردي عند كامل كٌالنً , مدٌنة النحاس ولصص أخرى أنموذجا   ـ

, جمهورٌة الجزائر ,  وعصٌدةبمجوج حنان , دالٌلٌة بشرى , اشراؾ االستاذ شٌمة الطالبتٌن , أ

 جامعة العربً بن مهٌدي , ام البوالً , كلٌة األداب واللؽات األجنبٌة , لسم اللؽة واألدب العربً

3091  

فالح , جامعة دمحم خٌضر , بسكرة , كلٌة مـ المتخٌل السردي فً رواٌة همس الرمادي , لدمحم 

ؽة العربٌة , شهادة ماجستٌر, تخصص االداب واللؽات , لسم األداب واللؽة , لسم االداب والل

  0م 3099ادب حدٌث , اسماء سعادي , اشراؾ األستاذ ؼنٌة بوضٌاؾ , 

ـ المصطلح النمدي عند جابرعصفور , رسالة ماجستٌر , جامعة العربً بن مهٌدي ام البوالً , 

الجامعٌة و  اعداد الطالبة , عبد الناصر سعٌدي , اشراؾ الدكتور , عبد الناصر مباركٌة , السنة

   م 3092ـ  3093

  

المكان وداللته فً الرواٌة المؽربٌة المعاصرة , اطروحة دكتوراه فً االدب العربً , تخصص  ـ

لٌابس  الرواٌة المؽاربٌة والنمد الجدٌد, الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة , جامعة جٌالنً

دابها , عجوج فاطمة واللؽات والفنون ، لسم اللؽة العربٌة وآ , سٌدي بلعباس , كلٌة األداب

 3091ـ 3092ماق لادة , د ع0ستاذ أالزهراء , اشراؾ اال
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 جملالتالبحوث وا                                         

 

 م  9110ـ أزمة الفكر األسالمً , دمحم عمارة , دار الشروق األوسط للنشر , 

اشكالٌة الزمن فً النص السردي , عبد العالً بوطٌب , دار األفاق الجدٌدة , , مجلة فصول ـ 

 م 9112, 3, العدد 93,المجلد 

نمال عن ملحك كتاب الرواٌة فً االدب العربً  9111جورجً زٌدان , مجلة  الهالل , ماٌو ,  -

 الحدٌث , لاسم عبده لاسم واحمد ابراهٌم الهواري , الماهرة , 

لعربً , كلٌة األداب واللؽات , جامعة دمحم خٌضر, الجزائر , بحث منشور على شبكات التوصل ا

 األجتماعً

تشكٌل التارٌخ فً النص الروائً , دمحم بن دمحم الخبو , ابحاث ملتمى الباحة االدبً الخامس ,  -

 م 3092ة االولى , الرواٌة العربٌة الذاكرة والتارٌخ , مؤسسة االنتشار العربً , بٌروت , الطبع

تمدٌم كتاب المنظور الحضاري فً التدوٌن التأرٌخً عند العرب , عمر عبٌد حسنة , سلسلة ـ 

  0 م9112كتاب األمة , مركز البحوث والدراسات , سالم احمد نحل , الدوحة , لطر , 

, دمشك , توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة , دمحم رٌاض ولار , منشورات اتحاد كتاب العرب  -

 م 3003

ـ الحكاٌة العربٌة المدٌمة ) أصولها وأنواعها ( , نوفل حمد الجبوري , جامعة كركون , كلٌة 

 م 3099, 2, العدد 2التربٌة , مجلد

الخطاب الواصؾ للسٌرة النبوٌة )على هامش السٌرة (لطه حسٌن انموذجا  ,جامعة المادسٌة , ـ  

حسن عطار , بحث  مٌثاق  د رواء نعاس دمحم , أ . م . د 0.م. كلٌة األداب , لسم اللؽة العربٌة , أ

 0 منشور على شبكات التواصل األجتماعً

 

الرواٌة الجزائرٌة بٌن تخٌل التارٌخ وتأوٌله , امنة بلعلً , ابحاث ملتمى الباحة األدبً ,  -

 0 9922الخامس , 
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السارد فً السردٌات الحدٌثة , األستاذة نجاة وسواس , لسم اللؽة العربٌة وادابها , كلٌة األداب ـ 

  93 ـ30999,والعلوم األنسانٌة , جامعة الجٌالنً لٌابس سٌدي بلعباس , مجلة المخبر, العدد 

ءات ـ السرد واللؽة فً رواٌة ) التلصص ( , لصنع هللا ابراهٌم , علً كنجٌان خناري , اضا

م , بحث منشور على شبكات التواصل 3099, اٌلول 2نمدٌة ) فصلٌة محكمة ( , العدد

 االجتماعً

ـ سلوان السرد, دراسة فً كتاب ) سلوان المطاع فً عدوان األتباع ( ألبً عبدهللا بن ظفر 

( , مجلة ثمافٌة , دار الشؤون 90لؤي حمزة عباس , الموسوعة الثمافٌة , عدد ) 0الصملً , د

 لثمافٌة , بؽداد ا

المتخٌل العجائبً والؽرابة , دمحم رمصٌص , لراءة فً التجربة المصصٌة , احمد بوزفور ,  ـ

 م 3093دٌسمبر ,  1مجلة الكلمة , العدد

م , دمحم عوض , بحث منشور على شبكات 91/99/9122تارٌخ  ,  39مجلة الرسالة , العدد ـ 

 التواصل 

 ( , 93ـ 99لعدد )البنٌة السردٌة , فاضل ثامر , مجلة األلالم , اـ المروي له وظٌفته ومولعه فً 

 م9111

 م 3002مٌتولوجٌا الوالع , سعٌد اراق , الطبعة االولى , االردن , عمان ,  -
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Abstract  

 book on the sidelines of the biography by the great  writer Taha 
Hussien is one of the most controversial and literary and intellectual 

conflict, and the most serious intellectual and literary interactions took 

place at the time, especially as it deals with an important aspect of the 
religious life of the Islamic community and re-wrote the history of the 

most prominent sacred figure in the life of Muslims, which is the 

personality of the prophet of the greatest Muhammad bin Abdullah 
(PBUH) in a way that seems unfamiliar to the Arab reader and is tainted 

by much confusion and accusations, and he walked the Prophet's 
biography according to its patterns, showing it with the appearance of false 

myths and imaginary myths. In it according to a systematic plan that we 

started with an introduction and an introduction followed by three chapters 
and a conclusion under which the most important results reached by the 

researcher were included, and then a list of the most important sources and 

references that the research explains.  

As for the introduction, it was focused on the narrative fiction and 

immanent terms (the terms fiction and imagination) and we studied it in 
ancient Greek philosophy, modern European philosophy, ancient Arab 

philosophy, ancient and modern Arab criticism, the term narrative 

imaginative and its function, the theories that crystallized around it, 
opinions on it, and the critical importance of the book. As for the first 

chapter, it included artistic awareness and fictional references, and it was 

divided into three sections. The first section concerned with the 
relationship between the artistic and the historical and included the 

relationship between reality and the imagined and the relationship of 

narrative to history, the second study on reference density of the Prophet's 
biography and the third study on narrative identity.  

The second chapter was about the components of the narrative 
imaginary and included three topics. The first topic included the transition 

from the realistic narrator to the fictional, and the second study was about 

the biographical story and the fictional story. The third topic was about 
historical figures and imagined personalities.  

As for the third chapter, it was about the space of imagination and its 
construction mechanisms. It included the narrative place, the time of 

narration, and its various techniques.   
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