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 : ملخــــــــــــــــصال 

 

ذي ٌتأسس على والع ما ٌمترن العمل األدبً بالصناعة الذاتٌة والمنتوج الشخصً ال اكثٌر  

على اعادة صٌاؼة جمٌع تصوراتنا عن ذواتنا وعن  وٌمتلن المتخٌل المدرة محتمل الحدوث ،

  التً ٌمارسها التخٌٌل فً األدب .التخٌٌلٌة والعنا ومن هنا تظهر الوظٌفة 

ن كتاب على فعال فً العمل األدبً حٌث نالحظ أون عنصر الشخصٌة ٌلعب دوراً مهماً ونجد أ  

و لها ً نص السٌرة النبوٌة ا اي وجود فهامش السٌرة لد تضمن شخصٌات متخٌلة كثٌرة لٌس له

معها ذكرها طه حسٌن من نسٌج خٌاله ولام بعرضها وتمدٌمها وربط  ٌخٌة وانمامرجعٌة تار

تخذها كرمزٌة فاعلة ومحركة وأ حداث ولصص وبث الحٌاة فٌها وجعلها تتحرن وكأنها حٌةأ

رٌة النص حٌث وظفها وفك رؤٌة مختلفة ومتنوعة ومنحها صفة محكومة ألطالسرده المتخٌل ,

    ومتخٌالته السردٌة .
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Abstract 

 

  Literary work is often associated with self-production and 

personal production that is based on a possible reality, and the 

imaginary has the ability to reformulate all our perceptions of 

ourselves and our reality, and from here appears the imaginative 

function that the fiction exercises in literature. 

  We find that the personality element plays an important and 

effective role in literary work, as we notice that a book on the 

sidelines of the biography may include many fictional characters 

that do not have any presence in the text of the Prophet’s 

biography and have a historical reference, but rather Taha Hussein 

mentioned them from the fabric of his imagination. Life in it and 

he made it move as if it were alive, and he took it as an active 

symbol and a driver for his imagined narration, where he 

employed it according to a different and varied vision and gave it 

a controlled characteristic of the text's framework and its narrative  

imaginations. 
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 مفهوم المتخٌل : ـ 1 

   

فً صور  ظهارهامن الجمع بٌن األشٌاء البعٌدة وأ والتً تسمح لهدرة الفائمة المٌمتلن المتخٌل    

تثٌر أشٌاء ؼٌر موجودة أصالً  أداةساعدت على توظٌفه فً العمل الفنً واالدبً لٌكون منسجمة 

 فٌكون مصدر جمالٌا لألبداع   أشٌاء موجودةو أ

دراكه، وما ٌمتلكه من خصائص إالمتعلمة بأصوله الذهنٌة وطبٌعة جملة من األسئلة ثار ولد ا    

  جمالٌة وممدرة اٌحائٌة 

ً  جون جان وٌنبورغرفنجد     )) كلمة مخٌلة فً اللؽة الفرنسٌة  نفً تتبعه للمتخٌل فوجد أ أٌضا

تعنً االنتاج الذهنً للتمثٌالت المحسوسة التً تختلؾ عن اإلدران الحسً للحمائك المتعٌنة من 

 ,( 1)  جهة وعن االفكار المجردة من جهة اخرى ((

لمتخٌل الذي ربط ا من الجرجانً ابتداء الصورالمتخٌلةالى فٌه بالنظر االنتباه  منهم ما أثارو   

)) الصورة التً تخترعها المتخٌلة بأستعمال الوهم اٌاها , كصورة الناب او المخلب فً المنٌة بــ 

ً للموة التً ٌملكها األنسان المتخٌلة الصورة  فاصبحت  ,( 2)المشبهة بالسبع (( من وهً ،نتاجا

 مروراً ؼٌر مألوفة فً الوالع و توظؾ الصورة المحسوسة والمعانً فتكون منها مشاهٌر

و الصالت الذهنٌة التً تربط  لصورةفً البحث فً االتً أسهمت نظرٌات التحلٌل النفسً ب

 . المخٌلة بالصور التً تستمدها من الوالع

والؽوص فً اشكاله الثمافٌة عبر  هو)) ٌبحث عن الرموز الكبرى للمتخٌلومن ناحٌة اخرى ف   

ثمافات  خاللها رصد حركٌة المتخٌل فً مختلؾزمنة تارٌخٌة ورسم شخصٌات مختلفة  لٌتم من أ

لى الشكل المشترن الذي جماعٌة ،محلٌة او كونٌة للوصول إ والشعوب سواء كانت فردٌة أ

  0 ( 3)  ٌوحدها .((
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ها ما فولفؽانػ آٌزر فمد أضاؾ وظٌفة أخرى لالدب فجعله أداة لمعرفة الطبٌعة البشرٌة ذاتأ   

مر لتصوراتنا عن هذا العالم ،)) إذ ٌمنح العملٌة على إعادة التشكٌل المستالمتخٌل الذي ٌعمل عبر

الحدود لتصبح ستكشافٌة لذواتنا ، حٌن ٌركزعلى األفعال التخٌٌلٌة التً تتجاوز التخٌٌلٌة وظٌفة أ

ن هذه الوظٌفة االنتهاكٌة التً ٌنماز بها الفعل التخٌٌلً تحدٌدا تهدؾ لجعل افعاال انتهاكٌة ، إ

ًْ  ، فهو لٌس فعالً المت نما هو فعل تنظٌمً ٌعمل على مشتتا كما الخٌالً أ خٌل فعال موجها الى ش

ًْ محدد وهو الوالعً ، و لكنه والع معاد انتاجه لإلشارة إلى والع لم شتات الخٌالً لٌصنع منه ش

بالوالع  و ما ٌعرؾالمعطى ان مهمة الفعل التخٌٌلً هً الربط بٌن مادة الوالع ٌتجاوز ذاته، أي أ

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

     ال بمهمة أخرى تسند الى الفعل التخٌٌلً وهً ٌلٌة  وال تتم هذه العملٌة عنده إالنصوص التخٌ

ارٌخٌة التً توجد باعتبارها ) االنتماء ( أي انتماء من االنساق الثمافٌة واألدبٌة واالجتماعٌة والت

مرجعٌات خارج النص للعالم المعطى فٌسلط علٌها الضوء داخل النص التخٌٌلً لتؤدي وظٌفة 

معٌنة باعتبارها والعا بحد ذاتها اال انها تظل مهملة او ؼٌر مثٌرة لالهتمام اال بعد ممارسة فعل 

 0( 4)(( مالحظة بفعل  األنتماء موضوعات لل االنتماء النه ٌبعثر نظامها المعطى وٌحولها الى

  

نجد ذلن السٌاق والمنهج لد وظؾ فً كثٌر من الكتب فً األدب منها كتاب                          

 0كاتب الكبٌر طه حسٌن دٌب وال) على هامش السٌرة ( لأل

 

 

 همٌة كتاب على هامش السٌرة : أـ  2 

 

 

جزاء وتضمن ,  وهو ٌشتمل على ثالثة أ( 5)  ((   م  1933ولد صدر الكتاب))  عام       

الجزء األول عناوٌن متفرلة منها )لصة حفر زمزم والتحكٌم والفداء واإلؼراء والبٌن والمضاء 

والردة والطاؼً ة والبشٌر وراهب اإلسكندرٌة والٌتٌم والحاضنة والمراضع والبر ( فجاء على 

      ختص الجزء األكبر منه بمصة الذي أٌات متعالبة والجزء الثانً شكل لصص مجزءة وحكا

معٌنة وذكر فٌها و حمٌمة ئر (  وهً لصة خٌالٌة وال تستند إلى والع معٌن أ) الفٌلسوؾ الحا

مكنة وحوادث وهمٌة ومتخٌلة كثٌرة وفٌها نشطت متخٌالته السردٌة الكاتب شخصٌات وأ

 ( ومعجزاته  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرسول )ر فً جزء منه  اٌضاً عن وتصوراته الذهنٌة والفكرٌة , ولد ذك
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ما الجزء الثالث فمد تضمن لصص ) صرٌع الحسد وسٌد الشهداء وذو الجناحٌن وحدٌث أ   

عداس ومصعب بن عمٌر وطرٌد الٌأس ونزٌل حمص والوفاء المر وطبٌب النفوس وشوق 

ً وربطها ت متسلسلة وهً لصص الحبٌب الى الحبٌب والملب الرحٌم ( ولد جاء خٌالٌة أٌضا

لتبس بعضها من بعٌدة عن حوادث السٌرة النبوٌة وألى والع معٌن وبشخصٌات وحوادث التستند إ

  0كتب التارٌخ كشخصٌة سٌد الشهداء والتً ٌشٌر فٌها الى حمزة بن عبد المطلب )رض( 

 ٌنها .ساساً فً عملٌة بنائها وتكوحٌث جعل من متخٌالته السردٌة أ

وهو  و وثولٌةى زخم كبٌر من الكثافة المرجعٌة إال انها ؼٌر تارٌخٌة أٌشتمل علفهو كتاب    

نه لم ٌأِت بجدٌد عما ورد فً أفٌه طه حسٌن عبارة عن سرد مبسط للسٌرة النبوٌة ولد صرح 

هو فمط مجرد خواطر طرأت له أثناء المراءة فصاؼها وفك أسلوب  ن مالام بهوأ، كتب السٌرة 

ً أ : ل حٌن لا سهل وممتنع نً وسعت على نفسً من المصص )) وأحب أن ٌعلم الناس أٌضا

ولد وسع على نفسه من المصص ومنحها ومنحتها من الحرٌة فً رواٌة األخبار ورواٌة الحدٌث 

و بنحو من أنحاء ( أملسو هلآو هيلع هللا ىلصٌث التً تتصل بشخص النبً )من الحرٌة فً رواٌة األخبار وأختراع الحد

نما التزمت به ما التزمه المتمدمون من ربح لنفسً فً ذلن حرٌة وال سعة وأً لم افانالدٌن

ولد أعتمد طه حسٌن فً الكتاب  ،( 6)وعلماء الدٌن (( اصحاب السٌرة والحدٌث ورجال الرواٌة 

 0ن جرٌر الطبري وؼٌرها من المصادرأبأبن هشام وطبمات أبن سعد وتأرٌخ سٌرة لعلى لراءته 

نما كان أختٌاره على هامش السٌرة عنواناً لهذا العمل داالً على وأ" هو  حٌث كان اختٌاره له     

كٌفٌة تألٌفه له فهو الٌرٌد ان ٌتعمك بالسٌرة واحداثها كما الٌرٌد أن ٌفصل فٌها ألنه كما ٌمول 

  0(7) " الٌرٌد أن ٌمدم علماً وال تارٌخاً 

دوات لؽوٌة وفنٌة واضحة فكانت لؽته المصصٌة سهلة فصٌحة أوأستخدم الكاتب فً هذا الكتاب   

وٌمدم طه حسٌن السٌرة للمتلمٌن مٌسرة جامعة بٌن التارٌخ والفن ولد حممها ببعض المٌم األخاللٌة 

 . ً جذاب مشوق صاألسالمٌة ببناء لص

ص صل فً نلشخصٌات المتخٌلة والتً لٌس لها أولد ذكر طه حسٌن فً كتابه كثٌراً من ا  

عطى لها مساحة واسعة فً المص ما ذكرها وربط معها حوادث ولصص وأالسٌرة النبوٌة وان

  0وكان لعنصر الشخصٌة الموجود دوراً كبٌراً فً تكوٌن المكونات السردٌة المتخٌلة 
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    مفهوم الشخصٌة :  -3

 

ً فً المرن التاسع عشر تأخذ مك ن الشخصٌة بمفهومها العام فمد بدأت فًحٌث أ  ً مهما انا

 0تحدث عنها كثٌر من النماد والفالسفة  النصوص األدبٌة حتى 

))فٌجرد الشخصٌة من محتواها الداللً كانت نظرته الٌها من حٌث تزفٌتان تودوروؾ فنجد      

الشخصٌة ف ( , 8) وٌتولؾ عند وظٌفتها النحوٌة فٌجعلها بمثابة الفاعل فً العبارة السردٌة ((

تترابط وتتسع حتى تكون لادرة على احتواء التً تتكون من العالمات اللسانٌة  عبارة عن بنٌة

 .النص 

 

الشخصٌة هً المحرن فً  نعن معنى الشحصٌة العام منها )) إ وهنان مفاهٌم كثٌرة وعدٌدة    

والماص هو الذي ٌجسد تحركاتها وأنفعالتها وعاللتها مع  حداث فهً التً تموم بالعملسٌاق األ

ؾ االخرى داخل العمل الفنً من خالل تصوٌرها كما تتمٌز الشخصٌة بالحٌوٌة والتحرن طرااأل

 0(9)لتتحمك األنسجام وتموي الحبكة الفنٌة وتطورها من اجل تمدٌمها بصورة كاملة للمتلمً (( 

تكتسب الشخصٌة أهمٌتها بكونها عنصر أساس وفعال من عناصر العمل المصصً فهً كما    

  0الذي تدور حوله المصة جمٌعها  والمحورالمرتكز 

)) فهً مدار المعانً األنسانٌة ومحور ال تترابط وتتكامل فً الحكً ساس وفعوهً عنصر أ     

 0 (10) ( ولى فً المصة داخل النص (األفكار واألراء العامة ولهذه المعانً واألفكار المكانة اال

  خرىدوار امن خالل افعالها وماتموم به من أ ردالس كمال مكوناتالشخصٌة على أذ تعمل إ     

  .( 11)( أفعالها وٌنمل أفكارها والوالها( )) فهً تتكون من مجموع الكالم الذي ٌصفها وٌصور

ً النص عن طرٌك الوصؾ الذي ٌصنعه الراوي بناٍء على مخٌلته وتتجسد ف مهم فهً عنصر    

لمكانة الشخصٌة التً احتلتها دفعت بعض النماد فعالها وتحركاتها فً النص وبالنظر ٌصور أ

و التارٌخ خصٌة فهً مدار الحدث فً الرواٌة أو فً الوالع أٌنظرون الى الرواٌة بانها )) فن الش

نفسه وحتى فً صورها االولى المتمثلة فً الحكاٌة الخرافٌة والملحمة والسٌرة فانها تلعب الدور 

 0 ( 12) حداث بتفاعلها مع الوالع ((الرئٌس فٌها ألنها هً التً تنتج اال
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))شخصٌات تركت أثراً بارزاً فً التارٌخ لم ٌتؽٌر ؼالبا هً ف ما مفهوم الشحصٌة التارٌخٌةأ    

ً وعندما تجسد هذه الشخصٌات فً العمل األدبً ٌكون دورها ترسٌخ المرجعٌات  وبمً ثابتا

 0( 13)واعادتها الى النص األصلً (( 

 

وهً ،عمل لصصً وفنً شخصٌات تارٌخٌة رئٌسة تموم بتحرٌن األحداث  ٌوجد فً كل و    

شخصٌة  بوصفها مام فهً الشخصٌة المحورٌة والمحركة للعمل التً تمود الفعل ودفعه إلى األ

ن تتصرؾ وتعبر مكانتها فً الحدث تجعلها تستطٌع أمرجعٌة لها سندها المرجعً  ))ومع ذلن ف

ارٌخٌة فٌزداد االهتمام بالتارٌخ مع االزدٌاد باالهتمام عن نفسها فً موالع ذات أهمٌة ت

 0( 14) بالحاضر((

 

 

 

 

 

 

 :الشخصٌة فً على هامش السٌرة  -4 

 

طى لها مساحة تابه وفك رؤٌة مختلفة ومتنوعة وأعوظؾ ) طه حسٌن ( الشخصٌات فً ك     

لى إ ىبالنسك المستدعن الوعً الفنً فً كتاب على هامش السٌرة الٌكتفً إ ذ نالحظ ))إكبٌرة 

النص فمط بل ٌخرج الى النسك المتصور والمتخٌل عبرتنشٌط عنصر الشخصٌة ومنحها الرؤٌة 

ن ٌرسم حدودا رمزٌة لمتخٌله . لذا كان على الكاتب أ( 15)((الوظائفٌة المحكومة بإطارٌة النص 

 0دٌه لن السردي فكان علٌه أوال تحدٌد الرموز الكبرى لتً تمثل المنطلك والمحر

ن تحدد الرموز الكبرى التً تمثل النواة ب من كل ترسٌمة تصنٌفٌة للمتخٌل أ)) المطلون إذ أ

ن تحٌط بكل محركاته االناسٌة وتراعً حٌوٌة نسانً وتشكٌالته وأاألولى لكل مظاهر الخٌال اإل

  .  (16)  الصور والرموز الخٌالٌة وتعددها الداللً ((
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المحركة لمتخٌل طه  المحركات الرمزٌة األولى والبنٌات الشخصٌة العمٌمةردنا معرفة ولو أ    

و ص ( فهو النموذج األصلً أ ن المحرن الرمزي األكبر هو )حٌاة الرسول دمحمحسٌن لوجدنا أ

ذ عملت المخٌلة اإلسالمٌة على صناعة لمخزونة فً الذاكرة اإلسالمٌة ، إالصورة االصلٌة ا

ن طه حسٌن لد التزم بتمدٌمها وفك ترسٌمها رمز الدٌنً الكبٌر ، وٌظهر اذا الانطولوجٌا نمطٌة له

بالنموذج الخٌالً األصلً وضمن سٌالها التارٌخً والمعرفً المتعٌن فً الذاكرة اإلسالمٌة . 

فاالستمرار الكبٌر الذي حضٌت به هذه الشخصٌة جعلها ال تحتمل تأوٌالت مزدوجة خالفا للرموز 

 كما سٌظهر لنا كونها ال تتمتع باالستمرار ذاته .  األخرى المحٌطة بها

نه لم ول إال الذا وعلى الرؼم من ان المحرن الرمزي األكبر لسٌرة طه حسٌن هو حٌاة الرس      

ٌمنحه صوتا سردٌا فال ٌتحرن وفك مسارات متخٌلة ولم ٌظهر حضوره متجسدا لفظٌا داخل 

( كتمنٌة ابداعٌة فنٌة ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشخصٌة الرسول )لر ن هنان تمدٌم ؼٌر مباشأأٌضا ونالحظ النص . 

النبً صورة تمكننا من تمثل  ( واظهار صفات النبوة فٌه ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجحت فً تمدٌم شخصٌة النبً دمحم )ن

ض( عن النبً ة والسٌدة خدٌجة )رؼالم السٌدة خدٌج ( كالحوار الذي دار بٌن مٌسرةملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 .(لكشؾ سمات النبوة المخصوصة فٌه وكان هذا التمدٌم بؽٌاب شخصٌة النبً )ص( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

 

ذ ظهرت مزٌة أخرى اشتؽل علٌها المتخٌل ،إولكن هذا ال ٌعنً خلو السرد من محركات ر    

ً  شخصٌات ورموز تارٌخٌة امتلكت حضوراً  ً  وصوتا ً فصور  سردٌا عبر الراوي الذي كان علٌما

باألضافة الى ابتداعه شخصٌات من نسٌج خٌاله وأستحداث شخصٌات لنا بواطنها ومشاعرها ، 

 0لعملٌة سرده  شكلت محركا فاعالؼٌر موجودة اصالً فً الوالع 

وتبعاً لذلن فأن تمسٌم الشخصٌات فً كتاب على هامش السٌرة ٌصنؾ الى  شخصٌات رئٌسٌة    

صل تارٌخً  وتضم  شخصٌات ٌة واخرى شخصٌات متخٌلة لٌس لها أات مرجعٌة تارٌخوذ

 0فاعلة وؼٌر فاعلة 

 : على  تمسٌم الشخصٌاتوٌشتمل تمسٌم   -

 لارة  ذات مرجعٌة تارٌخٌةشخصٌات  –اوالً           

 ذات مرجعٌة تارٌخٌة لٌست لارة شخصٌات  -ثانٌاً                         

 لٌست ذات مرجعٌة تارٌخٌة "وهمٌة "شخصٌات  –ثالثاً                        
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:  وهً التً كانت تمتلن حضوراً فعلٌاً على أرض الوالع فً ولت ما . ولد المرجعٌةالشخصٌات 

كانت أؼلب شخصٌات المتن المتخٌل تحٌل إلى شخصٌات تارٌخٌة لها منزلتها الدٌنٌة ألنها ترتبط 

( وشخصٌة   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشخصٌة عبد المطلب جد النبً دمحم ) بشخصٌة الرسول من مثل :  بصورة مباشرة

والده عبد هللا  وأمه آمنة  وشخصٌة عمه ابو طالب وشخصٌة السٌدة خدٌجة الى جانب شخصٌات 

 فً نشأته وتربٌته مثل شخصٌة أم اٌمن حاضنته وشخصٌة مرضعته حلٌمة الها تأثٌر كاناخرى 

فضال عن ورود شخصٌات بشرت فً نبوته ودعوته أو شاركت فً معاركه  وؼزواته مثل 00

شخصٌة ورلة بن نوفل وشخصٌة عمه الحمزة وشخصٌة مصعب بن عمٌر وشخصٌة زٌد بن 

كما تم منحها مساحة تم توظٌفها فنٌا مما أتاح التعرؾ علٌها بصورة مباشرة ، حارثة و ؼٌرها  ( 

ومن هذه الشخصٌات من استمل بمصة ن مكنوناتها ومالبسات احداثها. سردٌة واسعة للتعبٌر ع

 مخصوصة ، وتم تسلٌط الضوء علٌه عن كثب مثل:

فرد لها الكاتب لصتٌن ، فمد ألها تأثٌر كبٌر فً حٌاة النبً  :  وشخصٌة عبد المطلب  - أ

ولم تخرج فٌها الشخصٌة عن اطارها التارٌخً متتالٌتٌن هما :) حفر زمزم ( و) التحكٌم (

 المتعارؾ إال أن الكاتب تعمك فً تفصٌالتها فاستطعنا التعرؾ على صفاته وافعاله 

فمد كانت بطلة لصة ) الفداء( ومن  كبٌراً  وعاللته بزوجته اسماء ، التً كان لها حضوراً 

 اءه . خاللها استطعنا ان نعرؾ تارٌخ عبد المطلب وتعدد زوجاته وأبن

ولد افرد لها الكاتب لصة ) راعً الؽنم ( فً الجزء الثانً من شخصٌة السٌدة خدٌجة :   - ب

وهً شخصٌة مؤثرة فً حٌاة النبً ولها موالؾ مشرفة معه ولد جاءت فً ))سٌرته ، 

لالبها التارٌخً اٌضا  والتصر دورها فً المصة على عرض تفصٌالت حبها وتعلمها 

ت له امر تجارتها ، فضال ه الكرٌمة وأمانته وصدله حٌن اوكلبالنبً وانبهارها بشخصٌت

ن الكاتب لد ضمن هذه المصة اخبارا تتعلك بعالمات النبوة التً كانت تظهر على عن ذلن أ

، ولد تعمك السارد  (17) دم السٌدة خدٌجة وعلى لسانها اٌضاً ((النبً على لسان مسرة خا

لالت خدٌجة لنسائها فً ر لصصً شٌك . )) فً تصوٌرمعاناتها وشولها للرسول فً اطا

ً ما رأى الناس مثله لط ,  صوت المروعة المؤخوذة : ألبلن فؤنظرن , فإنً أرى شٌئا

وألبل نساإها فلما نظرن أكبرن , ثم أرتعن فتراجعن , ثم عدن فجددن النظر , ولد ذهبت 

ٌكون رجالً من  بهن الحٌرة كل مذهب , فملن لخدٌجة مبهورات مسحورات : ما ٌنبغً أن

ً واكباراً ,إنه وهللا رجل من  ً وأعجابا ً وحبا الناس , لالت خدٌجة ولد أمتأل صوتها حنانا
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الناس لد عرفت أمه واباه وشهدت مولده , وسمعت أحادٌث الناس عنه وآراءهم فٌه , 

 ً  ولد طالما رغبتنً عنه وحولتنً عما كنت أرٌد منه فؤما اآلن فلن تبلغن مما حاولتن شٌئا

 وهً تتمثل بانبهار السٌدة خدٌجة بالنبً شؽفاً وشولاً.,   (18) ((

ستملت بمصة عرفت باسمها ) الحاضنة ( فً الجزء : ولد أمن شخصٌة الحاضنة أم أٌ  - ت

االول ،تتبع فٌها الراوي  العلٌم هذه الشخصٌة  الوالعٌة عن ممربة فصور لنا  فً جو من 

سالتها من بلد العزة والحرٌة إلى بلد ؼرٌب فً  التخٌٌل أحزانها وكدرها كون االلدار

رٌعان شبابها ال تموى فٌه اال على طاعة أسٌادها بأمانة واخالص ، فصور عبرمعاناتها مع 

الرق حالة الجواري واالماء وما ٌكدر صفو حٌاتهن ثم ٌسرد لنا خبر والدة النبً بوصفه 

عور بالسعادة ولٌكون هذا الٌتٌم الحدث الذي ؼٌر مجرى حٌاتها ونملها من الكدر إلى الش

عزاءها فً هذا الكون الذي الٌلبث ان ٌفارلها الى البادٌة ثم ٌعود الٌها صبٌا   ، ولد جعل 

الكاتب من شخصٌتها وسٌلة لعرض أخبار النبً حتى لترد اخبارا كثٌرا عن سٌرته فً هذه 

بر عتمها وخبر نبوته المصة ومنها خبر وفاة امه وخبر ترحله فً البادٌة وخبر زواجه وخ

وامتحانه فً لومه وخبر هجرته إلى ٌثرب وهجرتها بعده وخبر حبه وتمدٌره لها وخبر 

 معركة أحد حتى خبر وفاته . كونها شاهدا على حٌاة النبً اذ توفت فً عهد عثمان . 

: ولد افرد له الكاتب لصة )شوق الحبٌب للحبٌب ( فً الجزء شخصٌة زٌد بن حارثة  - ث

سلط فٌها الراوي الضوء على خبر اختطافه فً حً أمه سعدى من نفر من الثالث ، 

صعالٌن الصحراء  وحزن والده الحارث بن شراحٌل وجزعه من فراله فٌوسع فً السرد 

المتتابع إلى خبر كونه صار من امالن السٌدة خدٌجة حتى اذا تزوجت النبً وهبته له ثم 

مكة ورفضه ترن النبً حتى بعد مجئً والده رفضه الرحٌل مع لومه بعد تعرفهم علٌه فً 

الصطحابه وتفضٌله للنبً على اهله وعشٌرته ، إذ نلحظ ان السارد استثمر هذه الحكاٌة 

لٌجعلها مبرراً للحدٌث عن تبنً الرسول لزٌد ومحبته له ، ثم ٌستمر الراوي فً متابعة هذه 

مته زٌنب بنت جحش بعد الشخصٌة لٌسرد لنا من خاللها حكاٌة زواج النبً من أبنة ع

وهذه نفس طاللها من زٌد ، وهنا ٌتعمك الراوي العلٌم فً وصؾ دواخل النبً فٌصفها )) 

جمة أشد الوجوم أرافضة هذا  مضطربة أشد ارطضطراب ممتنعة أشد ارطمتنا  أ وأدمحم

ن هللا بادي ما واذا هً تنكره حتى على نفسها  أ إرط أالحب رفضا وتزور عنه ازوراراأ 

خفى أ وٌعرف الناس ما تنكرهأ واذا زٌد ٌرٌد ان ٌطلك امرأته والنبً ٌنهاه وٌزجره ت
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، وٌستمر السارد فً استكمال لصة زٌد  وحبه للنبً ومشاركته فً    (19) ((وٌحذره

ؼزواته حتى أستشهاده وتكبٌر الرسول لموته ،وٌظهر لنا أن الراوي لم ٌبرز لنا بواطن 

ا التارٌخً ومولعها من سٌرة النبً دون أن ٌمنحها صوتاً الشخصٌة انما عرض لنا دوره

وعلى هذه الشاكلة ترد كثٌر من الشخصٌات التً افرد لها الكاتب أو ٌصؾ لنا شعوراً ، 

ومن الشخصٌات التً كان لصة تسرد حكاٌتها ولٌتخذها وسٌلة فنٌة ٌنفد منها لسٌرة النبً .

 لها دور فً بٌان ارطخبار التبشٌرٌة هً :

وهً شخصٌة ذات مرجعٌة تارٌخٌة وكانت حاضرة فً نص السٌرة خصٌة ورلة بن نوفل : ش -

 ٌجة )رض( ومن أكٌاس أهلها ومشهور بحكمته وبروزه االجتماعًداألصلً , وهو عم السٌدة خ

على هامش السٌرة ,  متونوكانت من الشخصٌات الفاعلة فً آنذان وكان ٌمرأ التوراة واإلنجٌل, 

ً فأعطت زخما جزاء الكتاب أأدوار مهمة وجاءت مكررة فً جمٌع أاتب ولد ربط لها الك ٌضا

, ما تمثل فً اخبار أبنة عمه خدٌجة فٌما  نماذج المصص التً جاءت فٌها سردٌا كبٌرا , ومن

ٌوم لال ورلة : فإن ابنة عمً خدٌجة لد البلت علً ذات ))  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( من معجزات , حدث لزوجها دمحم )

بالنبؤ على حدٌث زوجها ولد حفظته عنها عما سمعت منها , فإن شئت فؤكتب , فؤلبل  فؤنبؤتنً

نسطاس على ورق ٌكتب فٌه وجعل ورلة ٌمول , لال رسول هللا ص , ٌمول نسطاس : ٌا لها 

من كلمة حلوة المجرى على اللسان , حسنة المولع فً الملب , خالدة فً الدهر مابمى الدهر , 

رلة : أتكتب ٌا نسطاس لال :نعم , لال ورلة : لال رسول هللا ص , جاءنً جبرٌل وأنا لال و

نائم ٌنسمط من دٌباج فٌه كتاب , فمال: ألرأ لال : للت ما ألرأ لال : فغشى علً فظننت انه 

لال : فمرأت ثم انصرف عنً  0000الموت , ثم أرسلنً فمال ألرأ , لال : للت ماذا ألرأ 

فكؤنما كتبت فً للبً كتاباً لال فخرجت : حتى سمعت فً وسط الجبل صوتاً  وهببت من نومً

, نلحظ أن هذه الشخصٌة ,  (20) ٌنادي من السماء ٌمول : ٌا دمحم أنت رسول هللا وانا جبرٌل ((

 كانت فاعلة فً كونها وسٌطاً الستكمال العملٌة السردٌة ولم تكن شخصٌة مبرزة فً النص  .

وهً شخصٌةعمرو بن هشام بن المؽٌرة المسمى بأبً الحكم حسد ( : شخصٌة ) صرٌع ال -

ولد ظهر صلى هللا علٌه وأله وسلم ( , والمشهور  ب) أبً جهل ( , وكان شخصٌة معادٌة إلى النبً دمحم )

 )) صرٌع الحسد (:بؽضه وحمده إلٌه , ولد افرد لها الكاتب لصة مخصوصة حملت عنوان ) 

بلغنً عنن أحادٌث رط أحبها ورط أحب أن تتحدث بها لرٌش عن عمر لال الشٌخ فً هدوء : لد 

ووٌل لرٌش منً بماذا وهو ٌتكلف الجد : وٌلً من لرٌش لال الفتى : بن هشام بن المغٌرة , 
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أنبؤتن ألسنتها المنطلمة التً رط تستمر , لال الشٌخ : أنبؤنً بشًء عظٌم كرهته , وارجو أن 

وٌظهر أن , (21) أن أعٌد علٌن ما أنبؤتن به ألسنة لرٌش, فإنه ((تكف عنه , لال الفتى : أترٌد 

الكاتب حاول ان ٌرسم صورة عن طباع هذه الشخصٌة التً كانت سببا فً حسده ومعاداته للنبً 

: : ونمصد بها تلن الشخصٌات التً وردت  ذات مرجعٌة تارٌخٌة لٌست لارةشخصٌات  -.ثانٌا 

دها التارٌخً ، أو أن الكاتب لد عمد الى طمس هوٌتها أو فً على هامش السٌرة وٌشتبه بوجو

شخصٌة سمراء : ولد ورد اسمها فً اكثر من  -أ أسمها الصرٌح والمعروؾ تارٌخٌا ومنها : 

لصة ارط ان اكثرها ورودا كان فً لصة ) الفداء ( من الجزء ارطول فمد كانت بطلة هذه المصة 

ها الحارث وشعورها بذلتها وهوانها بعد عزتها فً بنً اذ تدور ارطحداث عن آرطمها بعد موت ابن

ن  نت وهب زوجا لدمحم )ص( .  وٌبدو أمنة بفً اختٌارها آل عامر أ وٌنسب لها الراوي دورا

بنت جندب بن نما ترد فً ممابلها شخصٌة صفٌة  ٌخبرنا عن وجود هذه الشخصٌة ، أالتارٌخ ال

 ذ تشٌر المصادر التارٌخٌة الى انها أم الحارث وزوج عبد المطلب . حجٌر من بنً عامر ، إ

وهً الشخصٌة الرئٌسة فً لصة ) البشٌر( من الجزء االول ، والذي  شخصٌة كٌمون : - أ

ٌنسب لها خبر انتشار الدٌانة المسٌحٌة فً بالد نجران ، ولد منحها الكاتب ابعادا اجتماعٌة 

لال كٌمون : وأنت  ها وتحوالتها من الترؾ الى الزهد ))ونفسٌة فصور لنا مكابداتها وتنمالت

تعجب من اآللهة أفرأٌت إذاً ما رأٌت , وسمعت إذاً ما سمعت , لمد كنت أحبه حلماً من هذه 

لال نكٌاس : ,األحالم التً ترو  الناس فً النوم , إذ روعتهم الحوادث وهم أٌماظ 

ال كٌمون : طال علً اللٌل وثمل علً ل,فؤلصص علً ما رأٌت أحدثن بحدٌثً وانه لعجٌب 

الهم , وضالت بً الغرفة بما فٌها من الجدران المائمة والسمف المطبك , والباب المغلك , 

ً من خرج , وف ً الفضاء الواسع فسحة من فخرجت كؤنما كنت التمس فً الحركة فرجا

افهم من امر شرلت أرفع طرفً إلى السماء كؤنما كنت اسؤل نجومها عن مر ما رط ضٌك وأ

الحٌاة والحٌاء, أكنت ٌمضان حٌن رأٌت , وسمعت , ولكن أشخاص ما زالت مائلة أمام 

عٌنً , ولكن حدٌثهم مازال مستمر بنفسً س, سمعتهم ٌمولون , ما ابشع هذه المدٌنة 

، فكٌمون هو العبد , (22)التً نحبها ونصبو الٌها وما أحب هذه الرٌح التً تصعد الٌنا  (( 

الذي كان مستجاب الدعاء والذي لتل حرلا مع رفاله فً االخدود . اال ان هذه الصالح 

 ن هنالن تماربا كبٌراً ، وبعد البحث والتمصً وجدنا أ الشخصٌة ال تمتلن بعدا تارٌخٌا لاراً 

ة البن هشام بشكل ممتضب فمد بٌنها وبٌن شخصٌة ) فٌمٌون ( التً وردت بالسٌرة النبوٌ
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شتهر الدعاء وأمجاب  مجتهد مسٌحً ٌعرؾ بفٌمون وكان رجالً  ن هنان رجل صالحروي أ

 بدعوته على النخلة التً ٌعبدها اهل نجران . 

ومن أشهر هذه الشخصٌات فً  : " وهمٌة" تارٌخٌة مرجعٌة ذات لٌست شخصٌات – ثالثا

( و)شخصٌة راهب ارطسكندرٌة ,(شخصٌة الفٌلسوف الحائر  ) متون على هامش السٌرة هً 

 0  ) نادي الشٌاطٌن (والشخصٌات الوارد ذكرها فً لصة 

ٌرافمها  الفٌلسوف الحائر (لصة )  : ولد وردت فًشخصٌة الفٌلسوف الحائر   - أ

ولد لعبوا دور  اندروكلٌس و حاكم المدٌنة والشٌخ الراهبمثل شخصٌات وهمٌة اخرى 

لٌصر و الذي ٌحثه والخضوع لدٌن أصدلائه فً مدٌنته وأنمسموا فٌمن ٌحثه على البماء 

 الراهب فإذا,  الغد من الضحى رتفعوأ))  على البحث عن دٌن جدٌد واالكتشاؾ والرحلة

 به تمالأن فمد,  اللٌل من فٌه كانا الذي حدٌثهما فً ماضٌان الشاب والفٌلسوف الشٌخ

 ٌشغلهما أن دون,  عنه ٌنصرفا وأ ٌنمطعا أن دون بحدٌثهما انتمال,  كلكراتٌس بٌت إلى

 لصدٌمه ٌمول الشٌخ الراهب وكان,  المشرق الصبح نتصاروأ المظلم اللٌل انهزام عنه

 أشد كان الشٌخ أن لورط ساخراً  ٌكون أن ٌوشن ابتسام وفً,  ودعة هدوء فً الشاب

ً  وأعظم ولاراً   الٌوم منذ تمول ما عنن أفهم رط فإنً:  كلكراتٌس لال,  السخرٌة من إٌمانا

وٌنتهً . (23) (( افتران,  التمٌنا منذ للته ما كل عنً فهمت فمد:  الشٌخ الراهب ألال

ك حبكة حكائٌة موسعة بسرد مكثؾ  وف دورهم مع لراره بالرحلة للبحث عن الٌمٌن ،

هم الشخصٌات  الرئٌسة والفاعلة وهً من أ ) كلٌكراتس (  سموعرفت  هذه الشخصٌة بإ

، للتحوالت التً رافمتها  ( نظراً  الشخصٌات  المركبة)فً على هامش السٌرة وتعد من 

فمد صادؾ كلٌكراتس شخصٌات مختلفة ساعدته على تؽٌر موالفه وأعانته على صراع 

الملب والعمل الذي ٌنتابه بٌن االٌمان وااللحاد ، ولكنه ال ٌؤمن حتى ٌرى الٌمٌن ، حتى 

ات ( وهً من الشخصٌالراهب بحٌرىٌلتمً بشخصٌة لها تأثٌرها الكبٌر عرفت ب ) 

لتنمل لنا عالمات النبوة التً رافمت دمحم االمٌن لبل التبشٌرٌة التً وظفها الكاتب 

ن ٌرى ذي كان ٌنتظره الشاب الفٌلسوؾ  أبعثته.والحادثة التً سردها بحٌرى هً الٌمٌن ال

)) لال بحٌرى فً صوت ٌمطعه البكاء : لمد رأٌت ! ألسم أننً رأٌت بعٌنه ما رآه بحٌرى 

.  (24)ح والصلٌب لمد رأٌت والتنعت أ لن ٌبلغ نفسً الشن بعد الٌوم ((أ أشهد بالمسٌ

ن وجهة نظر المؤلؾ لد ٌكون لها دور فً رسم شخصٌة كلٌكراتس لٌعبر وٌعتمد الباحث أ
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من خاللها عن أفكاره ومعتمداته ولد تلمس الباحث ذلن من خالل ما ٌمرره الكاتب على 

))سمع حدٌث البشائر وتلن   ٌمول  لسان السارد فً وصؾ مولؾ كلٌكراتس اذ

المعجزات فمال الٌها للبه أ واستراح لها ضمٌره !ولكن عمله ما زال لها منكرا أ وعنها 

مزورا أ رطنه عمل فٌلسوف لد نشؤ على حكمة الٌونان ومنطمهم ولم ٌتعود ان ٌطمئن 

ذلن هو تلن وما ٌدلل على  ( أ25)الى ما ٌخرج عما لهذه الحكمة  والمنطك من لانون ((

: )) وما  االحكام التً كان ٌطلمها الراوي العلٌم لتمرٌر وجهة نظر الكاتب حٌن ٌمول

ٌنبغً للدٌن أن ٌكره الناس علٌه اكراها أ وان تفرضه الموة الماهرة على النفوس فرضا 

وانما هو ٌنبو  رحمة وحنان ٌجب ان تصبو النفوس الٌه عن رضا وتهوي الٌه الملوب 

ذ تنتمل من لى تؽٌرات مصٌرٌة اوتتعرض هذه الشخصٌة إأ  (26)ق ((عن محبة وشو

لى حٌاة الترحال والتنمل عبر الصحراء حتى ٌتعرض لألسر على الترؾ والجاه والمال إ

))  هذ بوكا ذلٌال ٌطلمون علٌه ) صبٌح( وإٌد جماعة بدوٌة وٌباع وٌصبح عبدا وممل

روي اشعارهم كؤحسن ما ٌروٌها ٌلتحف شملة ارطعرابً أ وٌتكلم لغة األعراب وٌ

فتطٌب نفسه لهذه الحٌاة أ  (27)ارطعراب الفصحاءأ وٌدعى بهذا ارطسم الغرٌب فٌجٌب((

 النها شهدت دمحماً نتظاره لها وشوله لها ، ال لشًء حتى ٌصبح كهال لٌلتمً بشخصٌة طال ا

تها ورأته عٌن الٌمٌن وهً شخصٌة زٌد بن عمرو ، الذي ٌروي السارد من خالل صو

حكاٌة ورلة بن نوفل وعثمان بن الحوٌرث فً رحلتهما للبحث عن دٌن ابراهٌم فً بالد 

الروم فخرج منها ورلة بدٌن المسٌح بعد ان اطمأن الى النصرانٌة ،واستمر الحوٌرث فً 

بالد الروم ، اما هو فلم تعجبه النصرانٌة وال الٌهودٌة فهام ٌطوؾ على االدٌرة ٌسال 

ن الذي صبٌح فٌخبره أ عن دٌن ابراهٌم حتى استمر به الممام فً دٌار الرهبان واالحبار

نه لم ٌدرن انه النبً الذي سٌنهض بدٌن فً لرٌش وهو منها ولد شهد دمحما إال اٌبحث عنه 

ابراهٌم ، وتنتهً المصة  دون بلوغ ممصدهما ولم ٌظفرا بما أرادا ، وانما لتال فً طرٌك 

ٌصرع الحنٌؾ العربً والفٌلسوؾ الرومً بعد ان طمع رحلتهما الدران دمحم فً مكة ف

نها من أجمل عن شخصٌة الفٌلسوؾ نستطٌع المول أوبعد هذا الموجز , بهما لطاع الطرٌك

الشخصٌات التً صاؼها الكاتب النها ؼٌر ممٌدة باالطار التارٌخً مما اتاح له حرٌة 

ات تارٌخٌة ذكرت فً السٌرة ن ربطها بشخصٌرسم أحداثها وموالفها ولد أجاد أ التفنن فً

ذ إرو أشهر الموحدٌن فً الجاهلٌة ،النبوٌة من مثل شخصٌة بحٌرى وشخصٌة زٌد بن عم
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ٌؾ حتى انتهى الى اشارت كتب السٌرة الى ان زٌد بن عمرو خرج ٌلتمس الدٌن الحن

 راهب بالموصل .

) نادي الشٌاطٌن(  وأفرد لها الكاتب لصة مخصوصة عرفت باسمشخصٌة ابلٌس  :   - ب

))فً هذا الفضاء الماتم أ جلس وفٌها رسم لنا شخصٌة ابلٌس وأعوانه من الشٌاطٌن

أ  (28)ابلٌس رطعوانه  ومشٌرٌه من الشٌاطٌن أ وما هً ارط ان ألبلوا الٌه خفافا لطافا((

،عن عجزهم  ولد منحه صوتا سردٌا الى جانب شٌاطٌنه تجمعهم محاورة سردٌة مطولة

ن حجبت عنهم الطار االرض والسماء لٌلة نزول الوحً على ق السمع بعد أعن استرا

النبً المصطفى ، لد استطاع الكاتب من خالل هذه المصة تمرٌر خبر ما روي من امتالء 

دمحم االرض والسماء بالنور والضٌاء عند نزول الوحً جبرٌل بالمرآن الكرٌم على صدر 

) حدٌث باخوم ( عندما تجلى على هٌئة ص فضالً عن ورود هذه الشخصٌة فً لصة 

رجل كبٌر ٌرٌد ان ٌرفع الحجر االسود مع الرسول فً حادثة هدم البٌت واعادة بناءه ، 

كما ٌظهر اٌضافً لصة ) صرٌع الحسد ( فً شخصٌة ) ابو مرة ( الشٌخ الذي ٌحرض 

 الولٌد بن المؽٌرة على رسول هللا . 

بعاد نها حصلت على عناٌة الراوي برسم أز هذه المصص اان ما ٌمٌأبعاد الشخصٌات المتخٌلة : 

ولد أهتم الكاتب بالحالة النفسٌة للشخصٌة ـ البعد النفسً : !شخصٌاته ، وٌمكن تمسٌمها الى :

الشخصٌات ومن  اتخذ المونولوج الداخلً وسٌلة مهمة لكشؾ دواخل ووصؾ دواخلها ونجده 

 فٌمول )) فلٌسبعد وفاة ابنه عبد هللا  نبً بمرض جده الالمعاناة النفسٌة التً عاشها ذلن تصوٌره 

ً أ ً وما ٌمنعه أب الٌتٌم وٌمتئن ٌلم المرض بالشٌخ وٌثمل علٌه فٌكتغرٌبا ً والما ن لئ للبه حزنا

حباً كله وحناناً كله وٌصبح الشٌخ ذات ٌوم مثمال كان ٌكتئب وما ٌمنعه ٌسراً كله ودعة كله فمد 

وفً حادثة آخرى تصوراالم  0(29)ارله وكؤن الموت ٌسعى الٌه (( مكدوداً ٌحس كؤن الحٌاة تف

لحزن   االنفسً الذي اللته  ) آمنة ( بعد فراق عبد هللا فٌظهر الراوي أحاسٌسها وعواطفها من 

)) لم تظهر آمنة ارتٌاعاً للودا  ورط التٌاعاً للفراق ولم تصعد من صدر آمنة زفرة ورط انحدرت 

ً لم تفارله من عٌن آمنة عبرة  ً منبسط األساٌر وكان صوتها مطمئنا وانما كان وجهها هادئا

خذ الفجر ٌتنفس فً دعة مة حٌن البل زوجها علٌها ٌودعها آخر السحر ولد أعذوبته الحاز

ً كان ٌرٌد انمكة من الربا  وكان عبد هللا ٌد وٌمس بؤصابعه الرلٌمة ما حول ً عمٌما  فع حزنا

صٌة الفٌلسوؾ وصؾ دواخل شخذلن  منو.(30)(( لسانه ٌظهر على وجهه وٌنطلك على
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, )) فإن هذه العواطف المضطربة والذكرٌات الموٌة المختلفة فلما  ) كلكراتٌس((الروحً 

ترضى بالكتمان او تطمئن الى السكوت ولكن الفتى اغرق فً صمت غامض عمٌك ظاهره 

شرق فٌه نور الٌمٌن فٌملإه استمرار النفس وهدوء البال ومن ورائه صرا  عنٌف بٌن للب ٌ

شهدت لصص على فمد  0 (31)((رجاء وامال وعمل تكتنفه ظلمة الشن فتدفعه الى المنوط والٌؤس

ووصؾ  على بنائها الداخلً ائك متنوعة لتمدٌم الشخصٌات حٌث كان التركٌزهامش السٌرة طر

لمباشر لباطن الشخصٌة م طرٌمة رصد الراوي العلٌم ااوكذلن استخدأبعادها الداخلٌة والنفسٌة .

والمونولوج الداخلً ؼٌر المباشر حٌث كان الراوي عالماً بدواخل الشخصٌات ومطلعاً على جمٌع 

 0 خفاٌاها 

أبعادها ٌهتم الماص برسم صؾ المالمح الخارجٌة للشخصٌة إذ وهو والبعد الجسمً : ـ 2

 ٌزة والمالمح االخرى المممن حٌث طولها ولصرها ونحافتها وبدانتها ولون بشرتها الجسمانٌة 

حٌث تحد المالمح والصفات الخارجٌة للشخصٌة, اي وصؾ كل ماٌتعلك بالشخصٌة من المظهر 

 ( وهو ٌشع نوراً  ) صلى هللا علٌه واله وسلمٌصور لنا جسد عبد هللا والد الرسول األعظم , الخارجً 

, وأن ن جبٌنن لمضئ : )) إن وجهن لوضئ , وأبالمول 00فٌصفه على لسان فاطمة الخثعمً

وفً حلواً , ٌدنٌنً منن وٌدفعنً الٌنوأن صوتن لٌسبغ على حنانن عٌنٌن لتسرعان إلى الملب ,

لصة أخرى ٌسهب بمالمح الشخصٌات الجسمانٌة ووصفها , ما وجدناه فً لصة  )البشٌر ( : )) 

ح من ألبلن مع ضوء النهار ٌسعٌن سعً النسٌم ٌسبمهن عرف المسن ونشر المرنفل ٌفو

أجسامهن وٌحملن من ندى األزهار وشهً الثمار , وكن لاصرات الطرف , فاترات اللحظ , 

ساحرات العٌون , واضحات الجباه , لائمات الشعور , وكن مشرلات الوجوه , باسمات الثغور  

وكن أسٌالت الحدود جمٌالت المدود نحٌالت الحضور , وكن عذاب األصوات مالمح األلفاظ , 

لحان وكن ٌتغنن فً ٌونانٌتهن الحلوة أغنٌة الصباح , تلن التً تعودن أن ٌحملن بها فاتنات األ

))كان ومن ذلن اٌضا وصؾ مصعب بن عمٌر  .  (32)((تحٌة النهار إلى سٌدهن الشاب الفتى 

 (33)غض الشباب أ معتدل الخلك أ ناضر الوجهأ مشرق الجبٌن ((

السٌرة شخصٌات ذات بعد اجتماعً , ومنها  شهدت متون على هامشالبعد األجتماعً :  ـ 3

وكان ورلة بن نوفل حازماً عازماً رجل صدق ذو مكانة مرمولة  ))شخصٌة ورلة بن نوفل 

ً , ولوطنه مإثراً  ومن مواطن لرٌش . وشارن فً مفاخرها ومآثرها , وكان لمومه محبا

عروفاً عند العرب وعلى ما الف من عادات محمودة وسننه الكرٌمة , له بصٌرة واسعة , م
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)) كان حسن الزي أ معنً بثٌابه وشكله .وكذا شخصٌة مصعب (34) له خصال كثٌرة ((

مة التً سلكها الطرٌ ,إن(35)عناٌة ظاهرة رطٌكاد ٌراه الرائً حتى ٌعلم ان له حظا من نعمة ((

والسٌرة  فمد مازج بٌن الفنجنس معٌن عدم وفائه ل هًتنوٌع الشكل الفنً  طه 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 

, وهذا أن دل على شًء أنما دراكهاعها لكً ٌبسط فهمها وأحٌاة فٌها والتفاعل معلى بث ال

ٌدل على ؼنى متون السٌرة النبوٌة إذ أن أفضل النصوص هً تلن النصوص التً تترن 

مجاال للمارئ ألستعمال مخٌلته وخبرته ومعارفه , لمد استثمر طه حسٌن رصٌده المعرفً 

سات المحٌطة بالنص جمٌعها سواء كانت متضمنة فً وملكاته الخاصة والظروؾ والمالب

السٌرة  أو مستماة من الخارج لٌعٌد تشكٌل أحداثها وحكاٌاتها بما ٌنسجم مع مخططات السٌرة 

نفسها ،إذ أن هنالن منطمة معتمة ومتمطعة عملت على تحفٌز مخٌلة طه حسٌن وساعدته فً 

 ها داخل سٌرته .تركٌب االحداث الؽائبة التً عمل على تفعٌلها ونمو

نصل إلى أن نصوص على هامش السٌرة لٌست سوى عملٌة ردم لفجوات السٌرة النبوٌة    

لتحمٌك التواصل الفعلً مع نصوصها مما ٌكسب النص األصلً طبٌعة حركٌة تجعله متجدداً 

 وصالحاً إلعادة التشكٌل والنمو . 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                          

 النتائــــــــــج                                           
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فهو ٌمتلن المدرة الفائمة التً تسمح له الجمع بٌن األشٌاء البعٌدة  وممٌزة  همٌة كبٌرةللمتخٌل أ -  

 0واظهارها فً صورة منسجمة ساعدت على توظٌفه فً العمل الفنً 

ٌشتمل كتاب ) على هامش السٌرة ( على زخم كبٌر من  الكثافة مرجعٌة اال انها لٌس وثولٌة  -  

او تارٌخٌة وانما صاؼها طه حسٌن بأسلوبه المبسط وعمل على تنامٌها بواسطة مخٌالته  

 0السردٌة 

ن كون محركاً اساسٌاً للنصوص ونجد أعنصر الشخصٌة عنصر مهم فً العمل الفنً حٌث ٌ -  

طه حسٌن لد ذكرفً كتابه ) على هامش السٌرة (  كثٌر من الشخصٌات الخٌالٌة  والوهمٌة والتً 

التستند الى والع معٌن ولٌس لها مرجعٌة تارٌخٌة او هً من صمٌم السٌرة النبوٌة وانما عن 

طرٌك مخٌلته وتصوراته الذهنٌة ولد وظفها بطرٌمة مختلفة ومتنوعة وعمل على بث الحٌاة فٌها 

    0 التفاعل معها عملت على تحرٌن األحداث الموجودة وساعدته على تكوٌن سرده المتخٌل و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــــــــــــــــــش  االهـو                                      



22 
 

 

 

ع ( , المدرسة العلٌا , جامعة منتوري , 0الفلسفة والمتخٌل , دمحم كٌحل , الملتمى الوطنً لألساتذة )د  - 1 

 0  4ـ  3لسطنطٌنٌة , الجزائر , الوالع واألفاق ) د ت ( 
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