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 دراسة�تحليلية�نقدية�:عLى�هامش�الس%Oة
  

  د/�أورنك�زيب�3عظمي

 
ْ

 أستاذ�مساعد،�قسم�العربية�والفارسية�و�ردية�والدراسات�Dس�مية،�وش
َ
 ارَ َو�ف

َ
 نْ ان،�بَ كيتَ °��نِ انْ تي،�ش

َ
  ال�الغربيغ

 

اد�الذين�طار�صي�Úم��ي�آفاق�ه�حس>ن�ا-صري�من�الباحث>ن�والنقالدكتور�ط
طه�فقد�خلف��.Pذعالعالم�العربي�وDس�مي�كأديب�بارع�وكاتب�كب>;�وناقد�

� �انتقدها�حس>ن �كما �البعض �عل¾�ا Ãأث�� �العربية، �باللغة �ورسائل مؤلفات
�نالت�فهو�ب>ن�ممدوح�ومقدوح��ي�ميدان�الكتابة�وا�،البعض��خر لتحقيق.

ومن��،فاش�Úرت��ي�كافة�الدوائر�العلمية�و�دبية�،معظم�مؤلفاته�قبو�Pوردا
�ا-ؤلفات �هذه �ا-عرّ �:ب>ن �الع�ء �أبي �خلدون"�،ي""مع �ابن و"�ي��،و"فلسفة

  �و"ع�ى�هامش�الس>;ة".�،و"�يام"�،و"حديث��ربعاء"�،�دب�الجاه�ي"

��ي� �كنت �حينما �العربي" ��دب �ا-ش�Úر�"�ي �كتابه �مّست �ما �أّول �يدي مّست
مدرسة�Dص�ح�بسرائ�م>;،�أعظم�كره�(الهند)�ثم�قرأُت�سلسة�إس�مياته�

ثم�حينما�وصلُت��.كما�قرأت�روايته�"أديب"�،"الفتنة�الك`;ى و"�،و"ع�ي�وبنوه"�،بما�ف¾�ا�"ع�ى�هامش�الس>;ة"
Pجواهر�� �بجامعة �والتحقت �
�دل ��Éرو إ«ى �ا-قّررة��،ل �الكتب �إحدى �كانت �ال°� �"�يام" �الذاتية �س>;ته قرأت

دراسة��:"�يام�فقمُت�بدراسته�النقدية�والتحليلية،�الدراسة�ال°��تّم�طبعها�فيما�بعد�بعنوان�.الدراسية�هنا
تعريفية�تحليلية�نقدية".�وهذا�من�فضل�كلية�شب�ي�الوطنية�ال°��سنحْت�لنا�الفرصة�Pستئناف�القراءة��ي�
��داب� ��ي �Ùالن� �"س>;ة ��üالرئي� �موضوعها �ال°� �العلمية �فندوته �الكب>; �ا-صري �والناقد �الكاتب هذا

ففيما�ي�ي��).٢(راءة��ي�كتابه�الشه>;�"ع�ى�هامش�الس>;ة"قد�جّددْت�ما�قرأُت�ودعتنا�إ«ى�إعادة�الق�)،١(العا-ية"
ما�درسُت�وما�وصلُت�إليه�من�الرأي�عن�هذا�الكتاب��دبي�الكب>;�الذي�ينطق�عن�س>;ة�الن���Ùمّي�محّمد�

  .�رسول�هللا�

 Pي�الباعث�ع�ى�هذا�التأليف:�يبدو�من�دراسة�مقّدمة�هذه�الرواية�أنه�لم�يقم�بكتا§�ا�ع�ى�روية�وفكر�وéبو�
�Ñي� ِتَبْت�بلغة

ُ
�الن��Ùال°��ك �وس>;ة �وتاريخه �العربي�القديم خاّص�منه�بل�كان�يقرأ�منذ�زمان�صفحات��دب

ليست�بسهلة�وليس�عامة�القّراء�بقادرين�ع�ى�أْن�يفهموها�بسهولة�فأراد�الدكتور�طه�حس>ن�أْن�يسّهل�هذه�
وبنشرها�فيما�ب>ن�عامة�الناس�ف
��لم�تكتب��العقبة�وييّسر�هذه�الطريقة�الوعرة�فقام�بكتابة�هذه�الفصول 
"هذه�صحف�لم�تكتب�للعلماء�و�Pللمؤرخ>ن؛��للباحث>ن�و�Pللمحّقق>ن�الكبار.�يقول�هو��ي�بداية�هذه�الرواية:

�أث �«ي �عرضت �صورة �Ñي �وإنما �التاريخ. �إ«ى �§�ا �أقصد �ولم �العلم �إ«ى �§�ا �أرد �لم �فأثب�Úا�Èني �للس>;ة �قراءتي ناء
� ��ي�نشرها�شيئامسرعا،�ثم�لم �ولع�ي�رأيت ٣("لخ>;من�ا�أَر�بنشرها�بأسا.

�الباعث�أهداف��.) �هذا وله�بجانب
�أهدافه�وراء�كتابة�هذه�الرواية. �حينما�أبحث�عن قبل�أْن�أذكر�النماذج�ال°��تدّل�ع�ى�و �وغايات�سأذكرها

                                                           
 م٢٧/٢/٢٠١١-٢٦ألقيت هذه املقالة يف تلك الندوة واليت عقدت يف    ١
م وقد أحلت ١٩٦١م كما أن اجلزء الثالث صدر يف ١٩٦٠م بينما صدر اجلزء الثاين يف ١٩٦٢صدرت من دار املعارف مبصر فصدر جزؤه األول يف    ٢

  إىل طبعاا هذه.
  ١/٥على هامش السرية،    ٣
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م�شيئا�دب�ا
ّ
عنه��دباء�كلهم�عبارة��عن�هذا�النوع�من��دب.�فاÈدب�كما�تكلم�لuّي�الخصب�أوّد�أْن�اتكل

�صورة ��ي �الذاتية �التجربة �د� �عن �أو�ن½;ا، �كان �شعرا �الك�م، �يكون �أْن �أي �عبارات��موحية ��ي �التجربة ع�ى
�هو�ك�م� �بل ��صط�µي �معناه ��ي �بأدب �ليس �الك�م �من �سواه �وما �عاطفة، �القّراء �وتث>;��ي �توµي وأساليب

إنما�--- "��دكتور�طه�حس>ن��ي�كتابه�"ع�ى�هامش�الس>;ة"�فهو�يقول:منثور�أو�منظوم.�وإ«ى�هذا�الجانب�أشار�ال
�يوµي� �وÈنه �وشعورك، �عقلك ��ßُير� �ما �إليك �يقّدم �Èنه �تقرأه؛ �ح>ن ك

ّ
�يلذ �هو�الذي ،

ً
�حقا �الخصب �دب

.�هذا�هو��دب�الخصب.�هذا�هو��دب�القادر�...إليك�ما�ليس�فيه،�ويلهمك�ما�لم�تشتمل�عليه�النصوص�
�إ«ى�هذا�الجانب��دبي:�).١(ومناهضة��يام"�ع�ى�البقاء

ً
"و�ي�أدبنا�العربي�ع�ى�قوته��ويقول��ي�روايته�مش>;ا

الخاصة،�وما�يكفل�للناس�من�لذة�ومتاع،�قدرة�ع�ى�الوµي،�وقدرة�ع�ى�Dلهام.�فأحاديث�العرب�الجاهلي>ن�
�...لرواة��ي�ألوان�من�القصص،�وأخبارهم�لم�تكتب�مرة�واحدة،�ولم�تحفظ��ي�صورة�بعي�Õا،�وإنما�قّصها�ا

.�وقل�مثل�ذلك��ي�الغزوات�والفتوح�وقل�مثل�هذا��ي�الف�ن�وا-حن�ال°��..وقل�مثل�ذلك��ي�الس>;ة�نفسها؛�
  �).٢(أصابت�العرب��ي�عصورهم�ا-ختلفة"

�فكان�للدكتور�طه�حس>ن�أهداف�أخرى �:�وبجانب�الباعث�الذي�ذكرته�آنفا�هداف�وراء�تأليف�هذه�الرواية
  وراء�تأليف�هذه�الرواية،�أوجزها�كما�ي�ي:

�الهدف��ّول�الذي�كان�وراء�تأليف�هذه�الرواية�هو�ترغيب�القّراء��ي�ال�;غيب��ي�قراءة�الس>;ة�النبوية .١ :
"فإذا�استطاع�هذا�الكتاب�أْن��قراءة�الس>;ة�النبوية.�فيقول�الدكتور�وهو�يش>;�إ«ى�هذا�الجانب�من�أهدافه:

�ق �الشباب �إ«ى �الفّ��يحّبب �ا-تاع �والتماس �عامة، �القديم �العربي ��دب �وكتب �خاصة، �الس>;ة �كتب �ي��راءة
ق�حقا

ّ
 ).٣(Èحّب��شياء�إ«ّي،�وآثرها�عندي"�صحفها�الخصبة،�فأنا�سعيد�حقا،�موف

:�والهدف�الثاني�الذي�قد�أراده�طه�حس>ن�وراء�هذه�الرواية�هو�ال�;غيب��ي�قراءة�الحياة�العربية��و«ى .٢
"وإذا�استطاع�هذا�الكتاب�أْن�يلقي��ي��إل¾�ا:�العربية��و«ى،�فهو�يقول�مش>;ا�الشباب��ي�قراءة�الحياةترغيب�

�«ى�أّن��ي�سذاج�Úا�ويسرها�جما�Pليس�أقّل�روعة�و�Pنفاذانفوس�الشباب�حّب�الحياة�العربية��و«ى،�ويلف�Úم�إ
ق�لبعض�ما�أريد"إ«ى�القلوب�من�هذا�الجمال�الذي�يجدونه��ي�الحياة�الحديثة�ا

ّ
 ���)٤(-عّقدة،�فأنا�سعيد�موف

والهدف�الثالث�الذي�أراده�طه�حس>ن�عن�طريق�كتابة�هذه�الرواية��ال�;غيب��ي�الحديث�ع�Õا�بالتحقيق: .٣
إ«ى�هذا�الجانب��ل�الحياة�العربية��و«ى�تحقيقا�وكتابة�وإنشاء�فهو�يقول�مش>;اهو�دفع�الشباب�إ«ى�استغ�

�روايته: �است�من �"وإذا �الحياة �استغ�ل �إ«ى �الشباب �يدفع �أْن �الكتاب �هذا �واتخاذها�طاع ��و«ى، العربية
�خصبا �قّيما ��دب��موضوعا ��ي �ل�نتاج �كذلك �بل �وحدها، �الوصفي �و�دب �التاريخ ��ي �العلم� �ل�نتاج P

ق�لبعض�ما�أريد"
ّ
 ).٥(Dنشائي�الخالص،�فأنا�سعيد�موف

لهدف�الرابع��خ>;�الذي�أراد�الدكتور�طه�حس>ن�أْن�يتناوله�هو�وا�التفريق�ب>ن�إفادية�القديم�والجديد: .٤
�فهو�يق �الضاّر، �والجديد �النافع �القديم �ب>ن �الشباب �أذهان ��ي �الفارقة �القوة �إليه:خلق �مش>;ا �إذا��ول "ثم

�P� �الجديد �وأّن �قديم، �يهجر�Èنه �أْن ��Pينب�ي �القديم �أن �الشباب �نفوس ��ي �يلقي �أْن �الكتاب �هذا استطاع

                                                           
  ١/٦املصدر نفسه،     ١
  ١:٨املصدر نفسه،     ٢

 ١/٩املصدر نفسه،     ٣
 ١/٩املصدر نفسه،     ٤
 ١/١٠املصدر نفسه،     ٥



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٦١

61 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

،�فأنا�وخ��من�الفائدة،�فإْن�كان�نافعا�مفيدا�ي�أْن�يطلب�Èنه�جديد،�وإنما�القديم�إذا�برئ�من�النفع�ينب
ق�لبعض�ما�أريد"

ّ
 )١(سعيد�موف

  أسلوب�التأليف

فكذلك�له�أسلوب�حديث�ومتمّ>��Âي��،كما�للدكتور�طه�حس>ن�أسلوب�جديد�متمّ>��Âي�كل�مؤلفاته�ورسائله
وأساليب�لبيان�تاريخ�العرب�وحياة�الن���Ùمي�وما�إل¾�ما�من��نه�اختار�لنفسه�طرقاواية�كذلك.�إكتابة�هذه�الر 

�القضايا�التاريخية�والفكرية�والعلمية.�نش>;�فيما�ي�ي�إ«ى�أشياء�تدّل�القارئ�ع�ى�أسلوبه��ي�كتابة�هذه�الرواية.
�طه �الدكتور �أشار�إليه �كما �ببدع، �ليس �هذا �تأليفه �أّن

ً
Pيحفأّو� �بما �أو�ليس �وبحوثا، �حقائق ��ي��وي جديدة

بل�هو�جمع�ما�خطر�بباله�بعد�دراسة�تاريخ�العرب�القديم�وس>;ة�الن��Ùالعربي�فقّدمها��،تاريخ�الس>;ة�النبوية
�مث>;�للعواطف �ا-صري�بأسلوب �الدكتور ��فهو�يقول:. �الكتاب �هذا ��ي �فليس �هو�.."... �وإنما �ل�جادة، محاولة
�أخرى�صورة�يس>;ة�طبيعية�صادقة�لبعض�ما�أ

ً
جد�من�الشعور�ح>ن�أقرأ�هذه�الكتب�ال°���Pأعدل�§�ا�كتبا

�ليس�لها�ع�قة�بالدين.��).٢(مهما�تكن" �حس>ن�يوّسع��ي�ذكر�القصص�والحكايات�ال°� ثم�نرى�الدكتور�طه
�الروايات� �ع�ى �ك�مه �فهو�يب�� �الطاهرة �النبوية �الس>;ة �جوانب �من �أو�بجانب �بالدين �Ñي �تتعلق وعندما

"وأحّب�أْن�يعلم��-نقولة��ي�كتب�الس>;ة�والحديث�إ�Pأنه�يشرحها�Èجل�الع`;ة�فهو�يقول�كما�ي�ي:و�حاديث�ا
ي�وّسعت�ع�ى�نف����üي�القصص،�ومنح�Úا�من�الحرية��ي�رواية��خبار�واخ�;اع�الحديث�ما�لم�

ّ
�أن

ً
الناس�أيضا

،�إ�Pح>ن�تتصل��حاديث�و�خبار�بشخص�الن�Ù،�أو�بنحو�م
ً
ن�أنحاء�الدين؛�فإني�لم�أبح�لنف���üأجْد�به�بأسا

�وعلما �الرواية، �ورجال �والحديث، �الس>;ة �أصحاب �من �ا-تقّدمون �ال�Âمه �ما �ال�Âمت �وإنما �و�Pسعة، ء�حرية
  ��).٣(�ي�الشرح�والتفس>;�واستنباط�الع`;ة�والوصول�§�ا�إ«ى�قلوب�الناس"�الدين�...�إ�Pأْن�يكون�تبسيطا

�بآية�من�القرآن�أو�حديث�أو�ومما�يعتاد�عليه�الدكتور�طه�من� أساليب�الكتابة�أنه�يذّيل�القصة�أو�الواقع
يذكر��ية��ي��Éاية�ذكر�منع�هللا�عّز��§�ة�بحيث�يثبت�هذا�ا-قتبس�دلي��عليه.�فمث� شعر�بينه�وب>ن�الواقع�مشا

�يستغفرو  �أْن �آمنوا �والذين �Ùللن� �كان �"ما �طالب: �أبي ��ستغفار�لعّمه �عن �العربي �نبيه �ولو�وجّل �للمشرك>ن ا
�وما�كان�استغفار�إبراهيم�Èبيه�إ�Pعن�موعدة� كانوا�أو«ي�قربى�من�بعد�ما�تبّ>ن�لهم�أ�Éم�أصحاب�الجحيم.

.�ومن�جميل�أساليب�كتابته�أنه�يمزج�)٤(وعدها�إياه�فلما�تبّ>ن�له�أنه�عدّو��ºت`ّ;أ�منه�إّن�إبراهيم�Èّواه�حليم"
أنه�يذكر�ما�انت
�Ãإليه�غارة��فمث� �،ما�حدث�أو�سيحدث�من�الواقعية�بالكلمات�القرآنية�أو��حاديث�النبو 

��ي��أبرهة�فيقول: ��ي�نفوسهم�رغبة �وما �إ«ى�حجرا��م؛�فتفّرقوا ن�أْن�قد�آن�Èهل�الدير�أْن�يأووا
ّ
ن�مؤذ

ّ
"وأذ

ر��ي�هذا�البيت�الذي�أحجم�عنه�الفيل،�ورجمته�ط>;�أ
ّ

بابيل،�سمر�و�Pميل�إ«ى�حديث،�وما�م�Õم�إ�Pمن�يفك
وليس�هذا�فحسب�بل�أّن�طه�حس>ن،�كعادة��).٥(ترمي�عدّوه�بحجارة�من�سّجيل،�فإذا�هم�كعصف�مأكول"

�محيط� �فكأنه �القرآن ��Pسيما �العرب �وك�م �والحديث �القرآن �من �جميلة �تلميحات �يأخذ �البارع>ن، الكتاب
  .بجميع�كتاباته

  ا�صادر�ال«��استفاد�م~{ا

ولكنه�لم�يذكر�من�تاريخ���كتب�ومؤلفات�عن�تاريخ�العرب�وس>;ة�الن�P��Ùشّك�أّن�طه�حس>ن�استفاد�من�
��،العرب�إ�Pتاريخ�الط`;ي  �Ùس>;ة�ابن�هشام��وأما�ا-صادر�عن�س>;ة�الن��
وتاريخ��،وطبقات�ابن�سعد�،ف

                                                           
 ١/١٠املصدر نفسه،      ١
  ١/٩املصدر نفسه،    ٢
  ١٢-١/١٠املصدر نفسه،    ٣
  ١/٢٠٦املصدر نفسه،    ٤
  ١/١٥٨املصدر نفسه،    ٥
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"وأحّب�أْن�يعلم�الناس�أني�وّسعت�ع�ى�نف����üي�القصص،�ومنح�Úا�من�الحرية��ي�رواية��فهو�يقول:�.الط`;ي 
،�إ�Pح>ن�تتصل��حاديث�و�خبار�بشخص�الن�Ù،�أو�بنحو�من�اخ�;اع�الحديث�ما�لم�أجد�به�بأساخبار�و � 

� �من �ا-تقّدمون �ال�Âمه �ما �ال�Âمت �وإنما �و�Pسعة، �حرية ��üلنف� �أبح �لم �فإني �الدين؛ �الس>;ة�أأنحاء صحاب
  ).١(والحديث،�ورجال�الرواية،�وعلماء�الدين"

  ةصورة�العرب�0ي�هذه�الرواي

�قوما �جّيدا، �نعرف �كما �العرب، ��ستضافة��كانت �من �العظيمة �أخ�قهم �ف¾�ا �بما �وم>Âات �خصائص لهم
حس>ن�بتصوير�هذه��وقد�قام�طه�.والشجاعة�وعدم�القناعة�بالظلم�عل¾�م�والوفاء�بالوعد�والصدق�و�مانة

ذكر�استضافة�أهل�ي½;ب��Èعدا�Îم�عند�ة�العربإ«ى�استضاف�ويقول�الدكتور�مش>;ا.��خ�ق�تصويرا�جمي�
ت�ئم�هذا�Dعجاب�وDكبار.��أى�تبع�هذا�فازداد�بالقوم�إعجابا�ولهم�إكبارا،�ونصب�لهم�حربا"ر �جيش�تبع:

�ال �أقبل �ح>ن �إكباره �وعظم �إعجابه �اشتّد �أْن �يلبث �لم �شيئاولكنه �القوم �يبلغ�من �لم �فإذا �هم�ليل، �وإذا ،
لليل�ويل�كّل�الويل،�وأ�Éم�يضيفون�عدّوهم��ي�الليل،�ويقاتلون�يعلنون�إليه�أْن�قد�أقبل�الليل،�وأّن�حرب�ا

�عزة� �من �ف¾�م �بما �الك`;ياء �وأخذته �قومه، �ع�ى �الرحم �عطفته �أْن �تبع �يتمالك �لم �هنالك �ال�Õار. ��ي عدّوهم
�الصبح �يشرق Ã°ح� �با-وادعة �الجيش ��ي �أذن �أمر�من �ثم �لكرام". �قومنا �"إّن �وصاح: �")٢(وكرم، �وهو�. ويقول

ف�عبيدهم�به:يصّور�م
ّ
سادته�معه�وأمرهم�فيه،�ف>;ى�"وهو��ن�ينظر�إ«ى�س>;ة��شاطرة�السادة�العرب�ما�كل

ت�قلو§�م�لهؤPء�عجبا
ّ
.�هؤPء�القوم�الغ�ظ�الجفاة،�الذين�يحيون�حياة�خشنة�كلها�غلظة�وشظف،�قد�رق

�P�،م�بأنفسهم��ي�أك½;�ألوان�الحياة�Éم��ي�العبيد،�وعطفت�نفوسهم�عل¾�م،�فهم�يخلطو�Õيكادون�يمتازون�م
�امتاز�§�ا��).٣(إ��Pي�هذه��مور�ال°��تر�Ã�ßغرور�الرجل�البدوي"���ðء بجانب�تلك��خ�ق�والخصائص�ال°�

�طه�حس>ن�أشياء�لم�تك�،العرب �أذكر�شيئافقد�صدر�من�قلم �صلة�إل¾�ا. وسيأتي�بعض�هذه��ن�للعرب�أي
�الد �ف¾�ا �وقع �ال°� �والزPت �ذكر��خطاء ��ي �ب�د��شياء �إ«ى �عّداس �وصول �فهو�يذكر�قصة �حس>ن. �طه كتور

�لعتبة: �عّداس �يقول ��ي��العرب، �أبعد �أْن �يمنع�� �ما �وقلت: �ب�دكم، �إ«ى �بالرحلة �كلفت �أْن �أملك �فلم ..."
السفر؛�وما�يمنع���أْن�أتصل�بقافلة�من�قوافلكم�هذه�فأبلغ�معها�هذه��رض،�فأعلم�من�علمها.�وأصيب�

�ولع�ي�أ �شوقا�ظفر�بمامن�تجار��ا!! �وأنتما�تعلمان�كيف�كان��تفاق�بي���وب>ن�يتحّرق�إليه�هؤPء�الرهبان .
�فأصيب�من�تجار��ا�وأعود�

ً
تلك�القافلة�ال°��أّمنت���ع�ى�نف���üوما«ي،�وضمنت�«ي�أْن�أبلغ�ب�دكم�هذه�موفورا

قيصر،�عدا�أهل�هذه��معها�من�قابل�إ«ى�الشام،�ح°�Ãإذا�بعدنا�عن�ب�د�الروم�وانقطعت�أسبابي�من�أسباب
�

ً
القافلة�ع�ى�ما«ي�فاحتجزوه،�ثم�عَدوا�ع�ّي�فاتخذوني�وباعوني�من�صاحبكما�ذاك�الذي�اش�;يتماني�منه�قريبا

  يبدو�من�دراسة�هذا�ا-قتبس�أّن�العرب�البدو�كانوا�خادع>ن�والواقع�خ�ف�ذلك.�).٤(من�ي½;ب"

  تصويره�الرائع

�غ>;�مو  �نشعر��ي �الرواية �هذه �نقرأ �يقوم�عندما ��خرى، �ورواياته �مؤلفاته ��ي �كعادته �حسن، �طه �أّن ضع
�للتعب>;�عنه �يأخذه �أو�واقع �حدث �Èي �أو�ما��.بتصوير�رائع �أو�عاطفي �تاري�ي �واقع �أي �بيان فهو�قادر�ع�ى

  للرحلة�التجارية:�طالب�وخديجة�عندما�أرس��محّمدا�أنه�يصّور�هّم�أبي�فمث� �،يشا§�هما

ر�أشّد�الضيق،�فلم�يستطع�كتمانه�ع�ى�شدة�ما�حاول�من�ذلك،�وإنما�تحّدث�به�"وضاق�أبو�طالب�§�ذا��م
ف�ذلك،�ويظهر�حاجته�

ّ
إ«ى�بنيه�وإخوته،�و-ح�لهم�ع�ى�استحياء�بأّن�من�الخ>;�أْن�يلحق�به�م�Õم�Pحق،�يتكل

                                                           
 ١/١١املصدر نفسه،    ١
  ٨١-١/٨٠املصدر نفسه،    ٢
  ١١٨-٢/١١٧املصدر نفسه،    ٣
  ٣/١٤٦املصدر نفسه،    ٤
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�مش �وأجابوه �باسم>ن، �إليه �نظروا �وبنيه �إخوته �ولكن �القافلة. �عن �التخلف �ع�ى �وندمه �الرحلة، فق>ن،�إ«ى
،�ح°�Ãتحّدث���ðءوقالوا�له:�"تا�ºإنك�-سرف��ي�Dشفاق�ع�ى�هذا�الف°Ã،�مغرق��ي�الخوف�عليه�من�كل�

الناس�عنك�بذلك،�فا��موه�بالضعف،�وأنكروا�عليك�هذا�الغلو��ي�الخوف�وإنا�لنعرف�رعايتك�لهذا�اليتيم،�
�بينه�وب>ن�وحدبك�عليه!�ولكن�من�الحّب�ما�يؤذي،�وDسراف��ي�Dشفاق�والرعا ية�قد�يسوء�هذا�الف°Ã.�فخّلِ

�§�ذا� �يقنع �أْن �له �ينب�ي �وما �آخر�الدهر، �له �بباق �أنت �فما �قوته. �ليكسب ��رض ��ي �يضطرب �ودْعه الحياة،
ب>ن�الخوف�والرجاء،�وب>ن�اليأس�و�مل،�وب>ن��وكذلك�عاش�أبو�طالب�مقسما�العيش�الضيق�الذي�هو�فيه.

��ي�حياته�كما�شقي��ي�هذه��يام�والشّك،�وب>ن�اللوم�لنفس�>ناليق
ّ
ه�و�عتذار�ع�Õا.�وما�أظّن�أنه�شقي�قط

  ال°��فّرقت�بينه�وب>ن�ابن�أخيه.

ولم�يكن�أمر�خديجة�بأيسر�من�أمر�عبد�ا-طلب�(أبي�طالب)،�ولم�يكن�خوفها�بأهون�من�خوفه،�ولم�يكن�
�ومن�طبي ��طراز�آخر، �ولكن�خواطرها�كانت�من �بأقّل�من�إشفاقه. �ف
��لم�تكن�مؤتمنة�إشفاقها عة�أخرى!

لة�بحمايته
ّ
هذا��آخر�لعله�أقوى�من�هذا�كله،�كانت�تحّب �.�ولك�Õا�كانت�شيئاع�ى�الف°Ã،�و�Pكافلة�له،�و�Pموك

ب>ن�القلوب�وب>ن�ما�تحتاج�إليه�من��الف°Ã.�وحسبك�بالحّب�مث>;ا�للخوف�والقلق،�وباعثا�للجزع�والفزع،�وحائ� 
� �إّن ...� �و�طمئنان �و الهدوء �موجع، �وحز�Éا �شديد، �أ-ها �ولكن �وجوهه. �ع�ى �تقلبه �مهما �لعجب قلقها�أمرها

�غ�مها�مضن �معه �أرسلت �وإنما �ل�خطار، �وحده �تعّرضه �ولم �الشام، �إ«ى �وحده �ترسله �لم �تذكر�أ�Éا �وقد .
ولكن�القوي�الف°��Ãم>ن�الناصح.�وهو�خليق�أْن�يحوطه�ويرعاه،�وأْن�يلقى�ا-وت��ي�سبيل�حياطته�ورعايته.�

ميسرة�مهما�يكن�قويا،�وأجرأ�منه�مهما��غوائل�الدهر�وعوادي��يام�جائرة�وغاشمة،�وÑي�أقوى�من�غ�مها
�جريئا �والنصح.يكن �والحماية �الحياطة �إ«ى �منه �ا-كر�والكيد �إ«ى Ã�äوأم� �الشخصان��، �هذان �جعل وكذلك

أحدهما�أْن�يف���äإ«ى�صاحبه��يعيشان�مع�هذا�الخوف�الذي�يفسد�عل¾�ما�اليقظة�والنوم،�دون�أْن�يستطيع
  ).١(بما�يجد�أو�ببعض�ما�يجد�..."

  تعقيباته�واستنتاجاته�من�3حداث

مما�ُيعجب�القارئ�من�كتابات�الدكتور�طه�تعقيباته�واستنتاجاته�ال°��يذكرها��ي��Éاية�الحديث�أو�خ�ل�ذكر�
�عن��ستغفار�ويقول�وهو�يعّقب�ع�ى�ما�من�واقع�أو�حدث�وإليكم�أمثلة�من�هذه�الرواية.

ً
ع�هللا�تعا«ى�محّمدا

"وإنما�أرثى�للناس�الذين�يبلغ�§�م�الخ>;�فيجتنبونه،�ويرون��لعّمه�أبي�طالب�ثم�ع�ى�ما�انطبع�عنه�من�الفكرة:
�ع�ى� �ويعتدوا ��برياء �يظلموا �أْن �النفوس َوُر

َ
�وخ �الضعف �يبلغ�§�م �الذين �لهؤPء �أرثى �عليه. الشّر�في�Úالكون

�أ �ليؤثروا �ويتأسوا�الوادع>ن �العليا �ا-ثل �يتأثروا �أْن �الناس �حاول �ولو�قد �بحق. �لهم �ليس �بما �وقراب�Úم هلهم
باÈسوة�الحسنة�لكان�لهم��ي�مثل�هذه�القصة�صارف�عما�يج�;حون�من�السيئات،�ورادع�عما�يق�;فون�من�

  �ثام."�

  خطاء�0ي�ذكر�3حداث3 

  :وّد�أْن�أش>;�إ«ى�بعض�م�Õا�فمث�وزPت�تاريخية�أعندما�يقرأ�باحث�هذه�الرواية�بإمعان�يجد�هناك�أخطاء�

�الب&; • �هذه �مياه �يملك �من �ع�ى �خاصموه �قريش �أّن �بب&;�ا-اء �ا-طلب �ظفر�عبد �لدى �حس>ن �،ذكر�طه
�كاهنف �زيارة �ا-اء��أرادوا �راحلته، �خف �تحت �من �ا-اء �اندفق �الزيارة �هذه �وخ�ل �الصواب �إ«ى يرشدهم

�ا-خاصم>ن �من �صحبه ة
ّ
�غل �نقع �أد�.)٢(كذلك�الذي �له �جيداومن �يعرف �العرب �بتاريخ �إ-ام �لم��نى أّنه

 يحدث�ش!(�مثل�هذا�الحادث.�وإنما�هذا�من�قبل�الدكتور�طه�حس>ن.�

                                                           
  ١٥٦-٢/١٥٤املصدر نفسه، ص   ١
  ٣٤- ١/٣٣املصدر نفسه،   ٢
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��يبدو�من�قراءة�قصة�أّم�ا-ؤمن>ن�خديجة��ي�هذه�الرواية�أ�Éّا�زارت�ورقة�بن�نوفل�قبل�زواجها�منه� •
أ�Éا�ذهبت�إ«ى�ورقة�بن��ولكّننا�نعلم�جيدا�.)١(ت�عنهلكي�تسأله�عما�رأته�من�نبوءات�الرسالة�وما�سمع

 نوفل�بعد�زواجها�منه��Pقبل�الزواج.�

�بكث>; • �Ùالن� �مولد �بعد �وقع �الحدث �أّن�هذا ��لهة �تصريع �عن �حس>ن �طه �كتبه �ما �دراسة �.)٢(يبدو�من
��Ùوالواقع�أنه�حدث�لدى�مولد�الن�. 

• ��Ùعّمه�أبي�طالب�وزوجته�أّم�ا-ؤمن>ن�خديجة�بعد�وفاة���كتب�طه�حس>ن�ما�كتب�عما�حدث�مع�الن
�،ولكنه�لم�يمّس�الخوف�جانبه�،والواقع�أنه��Pشّك�أْن�أصابه�الهّم �.)٣(محزونا�قعد��ي�بيته�خائفا��أّنه�

 وأنه�لم�يلزم�بيته�مثل�الجاني�الخائف.

•  �� �زيد �قلب ��ي �وُيلقى �زيد، �زوج �زينب �حّب �Ùالن� �قلب ��ي �"ُيلقى �حس>ن: �قول�طه �عن�يبدو�من نصراف
شعر��لواقع�أّن�هذا�حدث�Èجل�أّن�زيداوا�من�هللا�تعا«ى.�ن�كيدا�خفّياأّن�هذا�كا�)٤(زينب�والنفور�ع�Õا"

 من�قبل�زوجته�بأ�Éا�أشرف�منه.

  استدراكات�وانتقادات

د��ّول�يأتي�بعد�ا-قّدمة�ال°��تشتمل�ع�ى�الشئ
ّ
ون�هذه�الرواية�القّيمة�قد�تّمت��ي�ث�ثة�مجلدات�ففي�ا-جل

ثم��.ا-تعلقة�بالكتابة�قصة�حفر�ب&;�زمزم�وما�تبعه�من��حداث�ثم�يأتي�ذكر�فداء�عبد�هللا�والد�الن���Ùّمي
يذكر�طه�رحلته�للتجارة�ال°��تسفر�عن�مرضه�ثم�موته�ثم�تأتي�حرمة�مكة�وي½;ب�ورّدة�عمر�وقتل�حّسان�بن�

مر�ع�ى�جّده�ل�م،�الذي�قد�كان�ط�ى�ع�ى�ثم�يأتي�طغوى�ابن�ع�.تبع�وحزن�عمر�الشديد�ع�ى�تلك�الجريمة
� �جديد �دين �عن �ُيذكر�البحث �حيث �ومن �ا-وروث �والس�م�م�يءملكه �وحملة��،باÈمن �ذكر�الراهب �يأتي ثم

�بعد�هذا�كله�يأتي�مولد�الن���Ùمي�ثم�حاضنته�ثم�مراضعه�ثم� �ومعاناته�بالعاقبة�السيئة. أبرهة�ع�ى�مكة
د�الثاني�يبتدئ�من�الفيلسوف�الحائر��فار�الن��Ù-ن�أحسن�إليه.تربيته�من�قبل�جّده�وعّمه�واستغ

ّ
وهو��،وا-جل

مشتمل�ع�ى�قصة�كلكراتيس�الذي�هرب�من�حكم�قيصر�لدين�ا-سيح�ثم�لقي�الراهب�ثم�تركه�للبحث�عن�
�أيدي� �ع�ى �السبيل ��ي �ك�هما �فقتل �مكة �إ«ى ه

ّ
�يدل �أْن �أراد �عمر�الذي �بن �زيد �فأسر�فلقيه �ا-وعود �Ùالن

تي�ذكر�ثم�يأ�.بما�ف¾�ا�الفصول�ال°��كتبت�Èجل�مواصلة�الرواية�فحسب�فص� �١٦خمي>ن.�يشمل�هذا�ع�ى�لال
من�رéي�الن���Ùمي�الغنَم�ح°�Ãزواجه�من�خديجة.�هذا�ينت
���ي�خمسة�فصول.��راéي�الغنم�حيث�ذكر�بدءا

لفتنة�ال°��كادت�أْن�ت`;ز.�لهذا�وقطع�دابر�ا�،�ي�توحيد�العرب��يتبعه�حديث�باخوم��ي�بناء�مكة�ودور�محّمد�
فص�ن�فقط�ثم�يأتي�صاحب�باخوم�الذي�هو�قصة�الرومي�الباحث�عن�الن��Ùا-وعود�وما�ظهر�خ�له�من�
�الحدث� �هذا �-عارضة �جمعوا �الذين �الشياط>ن �نادي �ع�ى د

ّ
�ا-جل �هذا �
�ينت �فصول. �ث�ثة ��ي �هذا �حداث.

  ا-بارك�والعرقلة�ضّده.

د�الثالث�يبت
ّ
دئ�من�صريع�الحسد�حيث�ذكر�الوليد�بن�ا-غ>;ة�الذي�منع�عمرو�بن�هشام�عن�زيارته�وا-جل

��Ùالن� �بعثة �قرب �عن �هشام �بن �ذكر�عمرو �ثم �الس!( �الخلق ��ي �للتورط �ونسطاص �إليه �ل�ستماع لورقة
��Ùم>ن�ثم�لقاء�الن���Ùثم�لج`;يل�وما�سمع�عنه���واع�;اف�ورقة�به�ثم�بغض�عمرو�بن�هشام�(أبي�جهل)�للن

�Ã°ثم�من�بدء�الدعوة�ح��Ùا-بعوث�ثم�معارضة�كبار�الكّفار�ضّد�ما�يدعو�إليه�الن��Ùذكر�عداوة�الشيطان�للن
ثم��.رفع�الحظر�من�ع�ى�قومه��ي�الشعب�ثم�من�موت�أبي�طالب�وخديجة�ح°�Ãخروج�الن��Ùمن�بيته�إ«ى�ي½;ب

                                                           
  والصفحات التالية ٢/١٧٢املصدر نفسه،    ١
  ٢١٩-٢/٢١٨املصدر نفسه،    ٢
  ٣/١٤٠املصدر نفسه،    ٣
  ٣/٢٢٧املصدر نفسه،    ٤
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الدين�الذي�ضاقت�له�أرض�مكة�قد��نشر�دين�محّمد��ي��فاق�كلها.�ففي�هذه�الفصول�العشرة�ذكر�طه�أّن 
�الشهداء" �"سيد �عنوان �يأتي �ثم �كله �العالم �ا-طلب�،انتشر��ي �عبد �بن �حمزة �شهادة �قصة �"ذو��،وÑي ثم

وكان�له��.ثم�"حديث�عّداس"�وهو�حديث�ظلم�أشرار�ثقيف�ع�ى�الن��Ù،الجناح>ن"�وÑي�قصة�جعفر�الطّيار
ثم�نزيل�حمص�وهو�قاتل�حمزة��،يه�قصة�صفوان�وخبيبويل�،ثم�حديث�مصعب�بن�عم>;�،الحّق�أْن�يتقّدم

�سبيل� ��ي �الصحابة �قّدمها �ال°� �ذكر�الضحايا ��ن Ã°ح� �أي �هللا �سبيل ��ي �وأبيه �كعب �ضحية �ثم ��ïالوح
�الودية�ب>ن�محّمد� �القلوب�ا-ر�Ã�ßوتنت
��الرواية�ع�ى�الع�قة الدعوة�ثم�يأتي�ذكر�الن��Ùبحيث�إنه�يداوي

م�و 
ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
  زيد�ر���ßهللا�عنه.ص�

�بصبغة� �Ùالن� �وحياة �العرب �تاريخ �اصطباغ ��ي �نجح �حس>ن �طه �الدكتور �أّن �الفصول �هذه �دراسة يبدو�من
�العرب �و�Pم>Âات �الجاهلية �يذكر�تاريخ �لم �أنه �دراس�Úا �نشعر�بعد �ولكن �كان��،الرواية �ما �إ«ى �أشار�فقط بل

منذ�قرون�كاد�أْن��الجّو�الدي���الذي�كان�سائداأّن�لسلف�الن��Ùمن�خصائص�وم>Âات.�إنه�كذلك�لم�يشر�إ«ى�
يتغّ>;�ويتبّدل.�وكذلك�لم�يشر�الدكتور�إ«ى�م>Âات�ا-جتمع�ا-دني�الذي�أّسسه�الن��Ùوكيف�كان�هو�يعيش�مع�
�الوليد� �وعمر�بن�الخطاب�وخالد�بن �بكر�الصديق �لم�يذكر�ضحايا��صحاب��خرين�مثل�أبي �وهكذا أهله

�الذي �كبار�الصحابة �و�Pوهم �روية �بدون �كتب �ما �كتب �إنما �ودينه. �Ùالن� �تعضيد ��ي �جليلة �خدمات �قّدموا ن
��Ùا�مع�هذا�وذلك�رواية�جميلة�تث>;��ي�القّراء�رغبة��ي�قراءة�التاريخ�العربي�القديم�وس>;ة�الن�Õفكر.�ولك��،

در�بأْن�نعت`;ها�أروع�هذا�ما�تيّسر�«ي�من�دراسة�هذه�الرواية�ال°��تج��مر�الذي�نجح�فيه�الدكتور�طه�حس>ن.
  الروايات��ي�ا-وضوع.

 

 




