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ABSTRACT 

 

Sheikh Ali al-Tantawi is considered the pioneer of Short Stories in Syria. He has 

two collections of Narratives: The First, “Qisas min Al-Tarikh“(Stories from 

History) and the other,“Qisas min Al-Haya (Stories from Life). He has also written 

children’s stories entitled” Hikayat min Al-Haya” (Tales from History) which 

consist of seven tales as well as an independent story in a bookentitled” QisaKamla 

Lam Yualifha Bashar” (A Full story not written by mankind). It is noticeable in the 

Sheikh’s stories that they were inspired from Arab history books and the work of 

writers that precede him. Furthermore, the texts in his stories contain elements 

from religious heritage (The Holy Quran and the Prophetic Hadith), eloquent 

poetry and wisdom. The Sheikh’s ability to summon these texts and invest them in 

multiple forms of historical, religious and poetic work is one of the manifestations 

of intertextuality. This research aims to address the phenomenon of intertextuality 

in a selection of Sheikh Ali al-Tantawi’s stories to reveal his creativity and 

innovation and how he applies Intertextuality in his narratives. The research stems 

from the theory of intertextuality, which recognizes the existence of ancient texts 

in the new post-text and the impossibility of the texts to become independent of 

one another. Most researchers in recent studies consider that the separation of the 

text from its past and future renders the text futile.  
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اصةلص ام ا
 

 ،"التاريخ من قصص" األوىل: قصصيتان جمموعتان له. سورية يف القصرية القصة رواد من الطنطاوي علي الشيخ يعد
. حكاايت سبع من تتألف ؛"التاريخ من حكاايت" بعنوان لألطفال قصص له كما". احلياة من قصص" واألخرى
 ما كثريا أنه الشيخ قصص يف واملالحظ". بشر يؤلفها مل كاملة قصة: "بعنوان كتيب يف مستقلة قصة له كذلك
 حمملة قصصه نصوص أن أيضا يالحظ كما له، السابقني الُكتاب ومؤلفات العريب، التاريخ كتب من مادته يستلهم
 استدعاء. احلكم ومن الفصيح، الشعر ومن ،(الشريف النبوي واحلديث الكرمي القرآن) الديين الرتاث عناصر من بكثري
 ,التناص مظاهر من يعد   والشعرية، والدينية، التارخيية، املتعددة أبشكاهلا قصصه يف واستثمارها النصوص هذه الشيخ
 وكيفية وإبداعه ابتكاره عن للكشف الطنطاوي علي الشيخ قصص بعض يف التناص ظاهرة ملعاجلة البحث هذا فيأيت

 النص يف القدمية النصوص توافر ترى اليت التناص نظرية من البحث وينطلق ,القصصية أعماله يف الوافد النص توظيفه
 أن اعتبار إىل احلديثة الدراسات يف الباحثني معظم ذهب. بعضها عن النصوص استقالل واستحالة اجلديد، الالحق
 .فيه خصوبة ال عقيما نصا جيعله ومستقبله ماضيه عن النص انفصال
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اللخنثصانشأتهاومفهومه:
مصااااطلح أديب حااااديث يف ل ااااة النقااااد املعاصاااار باااار  علاااا  يااااد  وليااااا كرسااااتيفا  Intertextualityالتناااااص 

Julia Kristeva  يف الستينيات مان القارن املاضاي، مان خاالل مقالتهاا  - بل ارية األصل -الناقدة الفرنسية“Le 
mot, le dialogue et le roman”  الكلمااة، واحلاااوار والروايااة( الااايت تريااة إىل اانلي ياااة بعناااوان(

“Word, Dialog and Novel” تُقد م كرستيفا مفهوم التناص بقوهلاا: "يتاألف كال ناص مان فسيفسااء مان .
ذاتياة، لتقارأ -االقتباسات؛ كل نص امتصاص، وإعادة تشكيل لنص آخر. ومفهوم العربنصية )التناص( أييت بديال للعارب

وأييت هاااذا املبااادأ ليوضاااح الصاااالت املتعاااددة باااني نصاااني أو أكثااار،  1ل اااة الشاااعرية مااان ز قاااراءة م دو اااة علااا  األقااال".ال
( أناه جماال أضايف ماؤخرا 0891وعلا  حاد قاول الباحاث اايطاار ساي ريه ) 2والعالقات القائمة عارب هاذه النصاوص.

لتااذكر، أو االسااتعادة، أو االسااتعمال الصااريح، أو للدراساات األدبيااة ويشاامل جماااالت عماال عدياادة يف الاانص األديب؛ كا
 3املقنع، أو الساخر، أو ااحيائي لألصول واستعمال الشواهد.

الاااذي نظ ااار لاااه الناقاااد الساااوفيييت  (Dialogism)احلوارياااة  وقاااد تلقاااة كرساااتيفا مفهاااوم التنااااص مااان مبااادأ
ألعماااال  وات واحلوارياااة يف دراساااتهميخائيااال نيختاااني، وطو رتاااه إىل التنااااص. وضاااع نيختاااني مصاااطلحي تعددياااة األصااا

الروائيااة، وقااد أملااح إىل تااداخل الصااور النصااية يف الروايااة. ياارى نيختااني "أن العماال  (Dostoevsky)دستويفيسااكي 
األديب، والروائي بو ه خاص، إطار تتفاعل فيه جمموعة من األصوات أو اخلطانيت املتعددة، إذ تتحاور متاأررة خختلاف 

   4طبقات ومصاحل فئوية وغريها". القوى اال تماعية من
نظرا لظهور املصطلح يف العصر احلديث عند ال ربيني، فقد وردت عدة تريات له، منها: التنااص، والتناصاية، 
والتااداخل النصااي، والتعااالق النصااي، والبينصااية، والعربنصااية، علمااا أبن الشااائع املتااداول عنااد النقاااد والباااحثني والكتاااب 

                                                           

1 Desire in Language, A Semiotic Approach to Literature and Art, (Oxford:Columbia University 
Press, 1980), 66 203م( ص 2111، 2، )الدار البيضاء: املرك  الثقايف العريب، طدلةلاللنثقدالألديبمي ان الرويلي، وسعد البا عي،  و. 

2 Mohammad A. Quayum, Rosli Talif, Dictionary of Literary Terms, (Selangor:Pearson 
Education Asia, 2000), 120. 

 .081م(، 2112)القاهرة: مكتبة اآلداب، ، نظبي اعةلماللنص،ارؤي امنهجة ايفاينثءاللنصاللنثبيحسام أمحد فرج،  3
 .200مي ان الرويلي، وسعد البا عي، دليل الناقد األديب، ص  4
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لإلشااارة إىل الاانص  (hypertext)ك مصااطلحان آخااران هلمااا عالقااة وريقااة نيملصااطلح؛ األول: لفااظ )التناااص(. وهنااا
ا  1لإلشارة إىل النص املؤرر. (hypotext)املتأرر، واآلخر: 

يعاارمح محاادي الشاايخ التناااص بااا"تداخل النصااوص تااداخال دالليااا سيااث يضاافي الاانص السااابق دالليااة تضاايء  
الذي أترر به الشااعر أو الكاتاب، دون أن يفقاد الشااعر ذاتيتاه وتفارده وطابعاه   وانب النص، وتشري إىل النص السابق

يشااري حسااام فاارج إىل أن أغلااب الباااحثني يكااادون يتفقااون علاا  أن التناااص يعااين استحضااار نااص مااا لاانص  2اخلاااص."
ة أو املعاصارة. ويرى طه وادي أن التناص يعين أن هناك صالٍت قويًة تربط النص اجلديد ببعض النصوص القدميا 3آخر.

من هنا يصبح النص انعكاساا عان رقافاة ياعاة، ولايري تعباريا عان إباداا فارد، فالعمال األديب ال ميكان فهماه منعا ال عان 
وقااادرا علاا  إرااراء أعمااال  السااياا الثقااايف الااذي يولااد يف رمحااه. ويعااين ذلااك أيضااا أن تااراث اجلماعااة ال ياا ال حيااا ومااؤررا،

   4إبداعية  ديدة وإخصاهبا.
لتنااااص باااؤرة م دو اااة، إناااه ينبهناااا إىل النصاااوص ال ائباااة واملسااابقة، وإىل التخلاااي عااان مبااادأ اساااتقاللية الااانص؛ فل 

وذلك ألن أي عمل أديب يكتسب ما يؤديه وحيققه من معا  بقاوة كال ماا كتاب قبلاه مان نصاوص، كماا أناه يادعو  إىل 
وا دواج الباؤرة  5هام الانص الاذي نتعامال معاه.اعتبار هذه النصوص ال ائبة مكاو ت لشافرة خاصاة ميكنناا و ودهاا مان ف

اساتق  منهاا ناص تضاميناته مان نصاوص ساابقة، بال يعاين تفاعال  هناا ال يعاين أتراري ناص يف آخار أو تتباع املصاادر الايت
ويشري طه وادي إىل أن مبدأ التناص يعد خطوة إجيابية يف جمال دراساة الانص دراساة ل وياة موضاوعية،  6أنظمة أسلوبية.

 7حيث إنه يهتم نيلبحث عن الشفرة اليت تربط بني النص والنصوص األخرى اليت تستدعيها الذاكرة عند القراءة.

                                                           

 .081حسام فرج، نظرية علم النص، ص  1
 .18(، ص 2112سكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، ، )ااقضثاياأدية ،اومذلهبانقدي  2
 .081نظرية علم النص، ص  3
 .028م(، ص 2110، 0لونمان، ط-شرنالشركة املصرية العاملية لل ، )القاهرة:ثاياومنثذجللقص اديولناللربب،اقض 4
 .081حسام فرج، نظرية علم النص، ص  5
 .081املر ع نفسه، ص  6
 .091القصة ديوان العرب، ص  7
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 1القرائن الل وية والظواهر األسالوبية.يرى النقاد املعاصرون أن إحالة نص إىل نصوص أخرى، البد أن تتم عرب  
وإدراك التنااص ميثال  ا ءا مهماا يف عملياة فهام النصاوص، فدناه يا ود  نيلتقالياد واملواضاعات واملسالمات الايت  كنناا مان 
فهم أي نص نتعامل معه، واليت أرستها نصوص سابقة ويتعامل معها كل نص  ديد بطريقتاه: حياورهاا، يصاادر عليهاا، 

دهلا، يقبلهااا، يرفضااها، يسااخر منهااا أو يشااوهها، وهااو يف كاال حالااة ماان تلااك ينميهااا ويرسااخها ويضاايف يدحضااها، يعاا
 2إليها.

وإذا تتبعنا تراث نقد  العريب ند أن لفكرة التناص  اذورا يف هاذا الارتاث، فقاد سابق أن عاجلهاا النقااد العارب  
ياة، كماا كاناة حتمال مصاطلح االقتباال أو التضامني. حتة مسميات خمتلفة مثل: املوا نة باني الشاعراء، والسارقات األدب

"وت اري املصاطلح ماان االقتباال والتضاامني إىل التنااص لاايري جمارد وضاع كلمااة مكاان أخاارى، وإراا التناااص يقتضاي دراسااة 
ل وياااة تشااارحيية لبياااان الاااروابط املشااارتكة باااني النصاااوص بقااارائن ل وياااة ساااواء عااان طرياااق التشاااابه واالئاااتالمح أو عااان طرياااق 

ياارى محاادي الشاايخ أن التناااص قااادر علاا  تفسااري كثااري ماان قضااااي الساارقات الشااعرية الاايت  3واالخااتالمح...". التعااار 
تعر  هلا النقاد قدميا وحديثا، بل وإربات كثري من قضااي السرقات األدبياة كوااا ال جارج عان معاارمح مشااعة يف رقافاة 

 4الشعراء واألدنيء آنذاك.
ا:لطنطثويأقسثماللخنثصايفاقصصاللشةخاعةليال

 5يرى طه وادي أن التناص يف نصوص القصة القصرية املعاصرة ميكن تقسيمه إىل قسمني:
القساام األول: تناااص   ئااي علاا  مسااتوى العبااارة. ويااتم ذلااك بتضاامني الكاتااب الاانص اجلديااد  يااة قرآنيااة، أو حااديث 

 ر، أو بعض احلكم واألمثال.نبوي، أو ببعض عبارات مأرورة من التوراة أو األ  يل، أو بعض أبيات من الشع

                                                           

 .091طه وادي، القصة ديوان العرب،  1
 .081-081حسام فرج، نظرية علم النص، ص  2
 .090-091ديوان العرب، ص طه وادي، القصة  3
 .18قضااي أدبية، ومذاهب نقدية، ص  4
 .093-092القصة ديوان العرب، ص  5
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 سااارية القساام الثااان: تناااص كلااي علااا  مسااتوى البنيااة. وذلااك أن يسااتعري الكاتاااب شااكل احلدوتااة الشااعبية، أو يسااتلهم
تتبااع قصااص الشاايخ طريقااة اخلاارب التااارخيي، أو  مون أسااطورة عربيااة قدميااة. ماان خاااللاترخييااة أو دينيااة، أو مضاا شخصااية

 قصة دينية أو اترخيية، أو إطار املقامة، ند كال القسمني من التناص متوفرين فيها.شكل املخطوط احملقق، أو إطار 
 .للقسمالألول:اتنثصاجزئياعةلىامسخوىاللربثرة

 :للخنثصامعاللنصوصاللقبآنة اولألحثديثاللنبوي ا-أ
ي يف ناواحي كان الشيخ علي الطنطاوي قاضيا فقيها، فال ع ب أن يهتم كثريا نيلقرآن الكارمي واحلاديث النباو  

حياته العلمية واألدبية. فقد استدع  الشيخ النصوص القرآنية والنبوية يف قصصاه ويقاوم نيلتنااص معهاا كثاريا، ويف ذلاك 
يضاافي علاا  الاانص لاااو  ماان القداسااة والتعظاايم. ومااان األمثلااة علاا  ذلااك هاااذه اجلملااة يف قصااته )اليتيمااان(: "ومل يساااع 

رقة وهااي بريئااة منهااا. فأقباال علاا  أبيااه يريااد أن يشاار  لااه األماار، فتع اال ما اادا السااكوت وهااو يساامع ا ااام أختااه نيلساا
. عارب الشايخ غضابان والاد ما اد الشاديد وصارخة غيضاه 1بذلك الشر عل  نفسه. انف ر الربكاان و ل لاة الادار  ل اهلاا"

. ويف القصاة 0:ال ل لاة-نينف ار الربكاان وحادوث ال لا ال، بتضامني ذلاك بقولاه عا  و ال : لإذا  ل لاة األر   ل اهلاا 
، وذلاك مان خاالل 02مارمي:-نفساها قاام الشايخ بتنااص ماع قولاه تعااىل: لفأرسالنا إليهاا روحناا فتمثال هلاا بشاراً ساواي 

هذه اجلملة: )فأخذ دفرته األسود الذي أودعه دروسه كلها، فم قه   يقا... وال تعاود دفارتا يقارأ فياه إال إذا عاادت هاذه 
 . 2(األشالء بشرا سواي يتكلم وميشي

وذلاك  3ومن راذج التناص مع النص القرآن أيضا قول الشيخ: "ملاا بل ناا قرياة )صااريتا( كاان الصابح يتانفري." 
. ويف قصاة )صاالة الف ار( ناد تناصاا ضامنيا ماع القارآن يف 09إ َذا تَانَافَّرَي   التكوير: تضمني بقوله تعاىل: ل َوالصُّْبح  

وذلااااك ماااان خااااالل قولااااه تعاااااىل :  4ذات اليمااااني وذات الشاااامال..." هااااذه اجلملااااة: "والااااريح تضاااارب حبا ااااا فتصاااارفها

                                                           

 .03م( ص 0881، 1، ) دة: دار املنارة، طلحلةثةاقصصامناليتيمان،  1
 .03اليتيمان، ص  2
 .12أستاذ،  3
 .92صالة الف ر،  4
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 . ويضااامن الشااايخ علاااي قولاااه تعااااىل: ل قلناااا اي  ر كاااون باااردا09لونقلااابهم ذات اليماااني وذات الشااامال  الكهاااف: 
 .  1، يف نص قصته )صالة الف ر( :"ف اء ذلك بردا عل  كبدي وسالما..."28وسالما عل  إبراهيم  األنبياء:

تناصاا ماع الانص القارآن وصاف الشايخ الطنطااوي لادار صااحب البقاال يف قصاة وديعاة س، يقاول :"ويسارتو  ومما يعاد 
نسيم تلك الادار الايت كاناة  ناة وارفاة الظاالل، فيهاا الارو  والرحياان وفيهاا مان كال فاكهاة  و اان، فصاريها احلاب قاعاا 

يااة يف أعمالااه القصصااية حيااث ضاامن يف يلااة هنااا يظهاار  ليااا براعااة الشاايخ يف تضاامني النصااوص القرآن 2صفصاافا..."
واحاادة رااالث آايت خمتلفااة ماان سااور متباينااة ماان القاارآن الكاارمي، وهااذه اآلايت كاااآليت: ل فَاااَرْو ي َوَرحْياااني وَ ن ااُة نَع اايٍم  

، وقوله تعاىل : لفيذرها قاعاا صفصافا  12، وقوله ع  و ل : ل فيهما من كل فاكهة  و ان  الرمحن:98الواقعة: 
. وهذا إن دل عل  شيء فدراا يادل علا  قاوة حفاظ الشايخ للقارآن الكارمي واساتيعابه ملعانياه وتعلقاه باه. ومان 012طه: 

مظاهر تناص الشيخ مع القرآن استفادته تراكيب قرآنية يف تعبرياتاه، ونضارب مثااال علا  ذلاك قولاه :"إن اجملاد والشارمح 
يا بتعبري قرآن يف قوله تعاىل : لوال تَاْقاُف ماا لايري لاك وذلك أتس 3وااسالم، كل أولئك أصيب يوم أصيب احلسني."

 .  32به ع ْلمي إ ن  السَّْمَع والَبَصَر والُفَؤاَد ُكلُّ أولئ َك كان عنه َمْسُؤوال  ااسراء: 
ماان خااالل هااذه اجلملااة: "وهااؤالء  4وأمااا التناااص مااع نااص احلااديث النبااوي فن ااده يف قصااة )يف  بااال الشااام( 

عارايت، املائالت املميالت، أهن نساء بلودان؟!" فهذا تناص ضمين مع قوله صل  س عليه وسالم النساء الكاسيات ال
 عاان أيب هرياارة رضااي س عنااه : )صاانفان ماان أهاال النااار مل أرطااا، قااوم معهاام سااياط كااأذ ب البقاار يضااربون هبااا النااال،

ياادخلن اجلنااة وال جياادن رحيهااا...( رواه وسااهن كأساانمة البخااة املائلااة ال ؤ ء كاساايات عااارايت مااائالت مماايالت ر ونسااا
ويف قصااة )علاا  أبااواب املدينااة( يضاامن الشاايخ تركيااب نااص هااذا احلااديث، يقااول الشاايخ :  5اامااام مساالم يف صااحيحه.

ومان رااذج التنااص ماع احلاديث النباوي ماا  6"هؤالء بنات الرسول يتام  اثكالت أسريات ذليالت كأان سابااي الاروم!"

                                                           

 80صالة الف ر،  1
 .19وديعة س، قصص من التاريخ، ص  2
 .301عل  أبواب املدينة، قصص من التاريخ، ص  3
 .93يف  بال الشام، ص  4
 .2029رقم احلديث:  5
 .312عل  أبواب املدينة، قصص من التاريخ، ص  6
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يف قااول الشاايخ "وال يسااتطيع الشاايطان أن ياادخل بااني أخااوين يعتهمااا يف  1عاارب يف إساارائيل(نااده يف قصااة )بنااات ال
ظلمة الليال أو ااا القلاب اجلاريح." إشاارة إىل قطعاة مان احلاديث النباوي عان عمار بان اخلطااب أن رساول س صال  س 

ياذكر  بادور الشايطان الاذي حياث  . فنص احلديث2" اثلثهما الشيطان كان إال :"ال خيلون ر ل نيمرأة عليه وسلم قال
ر ااال واماارأة خيلااوان يف مكااان مظلاام علاا  ارتكاااب الاا  ، ولكاان الشاايخ يف هااذا التضاامني أييت خعاا   ديااد يفااارا داللااة 
هذا احلديث، وذلك إذا خال ر ل وامرأة يف ظلمة الليل عل  أسال األخوة ااميانية وجتمعهما أح ان القلاب وأو اعاه، 

 هبة اهلوى والرغبة احملرمة بل اا م الشيطان. ففي هذه احلالة ذ
ومن أمثلة التناص الضمين مع نص احلديث النبوي وصف الطنطاوي عاامل الشاام الشايخ ساعيد احللاص يف قصاة  

الشيخ أع  من مئة ملك  بار، حتميه هيبته وحيرسه تقواه، وحتف باه املالئكاة واصاعة  )عامل(، يقول الطنطاوي : "ولكن
حيااث يضامن فياه حااديث الرساول رواه أبااو الادرداء أن الناص صاال  س يقاول : "مان ساالك طريقاا يطلااب  3لاه أ نحتهاا"

العلام، وإن العاامل ليسات فر لاه  لطالاب رضاا أ نحتهاا لتضاع فيه علماا، سالك س باه طريقاا مان طارا اجلناة، وإن املالئكاة
نطااوي عباادة ساهيلة  و اة فاروص يف قصاة ومن التنااص ماع احلاديث وصاف الط 4من يف السماوات ومن يف األر ..."

)رالرون ألف دينار(، يقاول الطنطااوي : "فكاناة تقضاي اارهاا يف مسا د رساول س صال  س علياه وسالم، يف البقعاة 
، ويشااري الشاايخ بااذلك إىل مااا رواه 5الاايت أذن س أن تنقاال ماان راي  اجلنااة فتسااتقر علاا  األر  بااني حمرابااه ومنااربه..."

وبيايت روضاة مان  مناربي وسالم يقاول :"ماا باني عن عبد س بن  يد األنصااري أن رساول س صال  س علياهاامام مسلم 
 . 6راي  اجلنة"
وماااان راااااذج التناااااص الضاااامين مااااع األحاديااااث النبويااااة قااااول الطنطاااااوي يف وصااااف حااااال اجملاهاااادين األوائاااال :  

"انصااارمح املسااالمون إىل املعساااكر ياااؤدون يف الليااال وا اااب الاااذكر والعباااادة كماااا أدوا يف النهاااار وا اااب احلااارب واجلهااااد، 

                                                           

 .22بنات العرب يف إسرائيل،  1
 حسن صحيح غريب من هذا الو ه". ، قال الرتمذي :"2021سنن الرتمذي، رقم احلديث:  2
 .229التاريخ، ص عامل، قصص من  3
 .3210سنن أيب داود، رقم احلديث:  4
 .011-013ص  رالرون ألف دينار، قصص من احلياة، 5
 .0381صحيح مسلم، رقم احلديث:  6
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، فهاذا الوصاف ينطباق علياه معا  1ذل"ويعطاون أ ساادهم حقهاا مان الراحاة كماا أعطاوا األماة حقهاا مان التضاحية والبا
 : قوله صل  س عليه وسلم لعبد س بن عمر بن العاص : " أمل أخارب أناك تقاوم الليال وتصاوم النهاار، قلاة )عباد س(

عليااك حقااا، وإن لعينااك عليااك حقااا، وإن لاا ورك عليااك  جلساادك بلاا ، قااال : فااال تفعاال، قاام وط، وصاام وأفطاار، فاادن
 .  2حقا..." حقا، وإن ل و ك عليك

نارى الشاايخ يف تناصااه مااع النصااوص القرآنياة والنبويااة ال يتقيااد بااداللتها األصاالية بال يضاايف إليهااا معاا   دياادا   
كما يقوم بت ياري دالال اا األصالية وفاق ماا يقتضايها ساياا نصاوص قصصاه، وهاذا مماا يارب  قادرة إباداا الشايخ يف إعاادة 

 قة، كما أنه يظهر مسات الشيخ وخصوصيته وطابعه الفريد.صياغة هذه النصوص وإعطائها داللة  ديدة خال
ا:للخنثصامعالألمثثلا-ب

كما اهتم الشيخ علي الطنطاوي خوروره الديين كذلك اهتم خوروره األديب. ومن مظاهر اهتمامه خرياث أدبه 
استعمال األمثال يف العريب استحضاره األمثال العربية يف منت خطابه القصصي. يرى أمحد بن علي آل مريع أن 

األعمال القصصية امللت مة نيلشرط الفين واجلمار سائغ ومقبول، كما يعتقد أن ذلك مما حيسب للعمل ملا له من 
ومن خالل التتبع  3مردود إجيايب يف  انبيه الشكلي واملعنوي؛ ملا تتسم به األمثال من العمومية والدوران عل  األلسنة.

و د  أن الشيخ يسوا األمثال ضمن خطابه قصصه دون نسبة، وأذاب هذه األمثال داخل املنت القصصي بقدرته 
ااابداعية بتصرمح منه، كما أعاد إنتاج بعضها.

ومن راذج التناص الضمين مع األمثال العربية قول الطنطاوي : " أما الفالحون فقد  لسوا عند الباب مل ا
وتعبري " كأن عل  رؤوسهم الطري" مثل يضرب  4من الشيخ إ الال له، وسكنوا كأن عل  رؤوسهم الطري." بوايقرت 

( يقول الطنطاوي : "وما أيمل لفقد املعصية إال من  علها أكرب  -2 -ويف قصة )شيخ يف مرقص 5للساكن الوادا.

                                                           

 .012-011رالرون ألف دينار، ص  1
 . 0018، ومسلم، 2031البخاري، متفق عليه،  2
 .209م(، 2118، )الراي : مكتبة العبيكان، للفقهاولألدبكثنايوماكنتاصنثع اأمحد بن علي آل مريع، علي الطنطاوي  3
 .13أستاذ، قصص من احلياة،  4
 . 020ص 2م(، ج0882دار الفكر،  ، )بريوت:جممعالألمثثلامليدان، أمحد بن حممد،  5
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" َمَثل، والتعبري كناية عن ويف )جممع األمثال( أن "حَ  1طه، وترك لنفسه احلبل عل  ال ارب." باَْلك  عل  غار ب ك 
 2الطالا، أي اذهص حيث شئة.

ومن أمثلة التناص مع األمثال قول الشيخ الطنطاوي : "علمُتهم وأفنيُة فيهم حيايت، فذهب فيهم أدراج ا
يدان أن مثل أراد أن يقول إن تضحيته يف تعليم تالميذه وتربيتهم طول حياته ذهبة سدى. وذكر امل 3الراي ."

  4"ذهب دمه درج الراي " ويروى "أدراج الراي " يضرب يف الدم إذا كان هدرا ال طالب له.
كذلك استفاد الشيخ علي من أمثال املولدين، يقول يف قصة )بنات العرب يف إسرائيل( : "وملا ذكرت اليهود  

ففي جممع  5دار فتنقله إىل  الديها."ارجتفة من اخلومح، تلفتة حوهلا جش  أن تسرا طسها آذان خفية يف اجل
  6األمثال "إن للحيطان آذا " من أمثال املولدين.

فاملالحظ من صنع الطنطاوي أنه صاغ هذه األمثال يف قصصه صياغة  ديدة تناسب مضمون خطابه  
 القصصي، وأذاهبا داخل املنت القصصي حىت صارت   ءاً أصيال من بنية املادة الفنية للقصص.

 :لخنثصامعاللشربلا-ج
كان الشيخ الطنطاوي حيب الشعر العريب ويتذوقه، ولكنه ال ينظمه. وكان حيفظ الشيء الكثري منه  

ويستشهد به يف كالمه ويف كتانيته ومنه يف قصصه. ومن راذج تناصه مع الشعر قوله يف قصة )يف حديقة األ بكية(: 
أرقب أن جتيء  بسلم ( فقد كانة حار كحال هذا الشاعر،"فلم خيطر عل  نير إال أبيات )سألة س جيمعين 

 . وذلك إشارة إىل البية الشعري:7فتأخذن هي بيدي وجتر ن إليها..." إحداهن
  ألايري س يفاعل ماا يشااء  بسالم  ساألة س جيمعين  

  ويدخال ما يشااء فيما يشااء  عليها ويطرحاها ويطرحاين
                                                           

 .020، قصص من احلياة، ص -2-شيخ يف مرقص  1
 .211، ص 0جممع األمثال، ج 2
 .098 ااية الشيخ، قصص من احلياة، ص 3
 .311، ص 0جممع األمثال، ج 4
 .21قصص من احلياة، ص  5
 .001/ ص 0جممع األمثال، ج 6
 .002يف حديقة األ بكية، قصص من احلياة، ص  7
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ماذا يعمل يقرر أن يرقب وينتظر عس  أن أتيت إليه فتاة من الفتيات يف احلديقة، شأنه  فهذا الر ل الذي ال يعرمح 
 ومع ذلك يريد وصال حبيبته. ءكسول الذي ال يريد أن يفعل أي شيكشأن قائل البية العاشق ال

يدمج الشيخ منت خطابه القصصي بيتا شعراي أليب  ام، يقول: "لقد  1ويف قصة )بنات العرب يف إسرائيل(
هتفة أسرية عربية يف قدمي الدهر، نيسم ملك العرب املعتصم فنح  الكأل وقد دعا هبا ليشرهبا، وورب من فوره 

 جييبها:
 2ولو )أ اب( ب ري السيف مل جيب"  )أ اهبا( معلنا نيلسيف منصلتا

عر حلسان بة اثبة يف قصة )ااية الشيخ(، يقول الشيخ علي: "وقد كان وهناك تناص ضمين مع بية ش 
قبل أن سيد الباب الرمسي مللوك ال ساسنة، وكان يقابل قصر الربيص، حيث كان ال ساسنة الكرام احلسب الشم 

 األنومح:
" يسقوَن مْن ورَد الربيَص عليهم   يق  السَّلَسل    3بَاَرَدى ُيَصفَُّق نيلر ح 

 إشارة إىل قول حسان يف وصف ملك الشام الذي أسلم:ويف اجلملة 
، من الط رَا   األو ل   ب يُض الُوُ وه ، كرميَة ي أحسابُاُهْم   4ُشمُّ األنومح 

ويف موضع آخر أدخل الشيخ علي بيتا شعراي يف منت قصته )شيخ يف مرقص( موضحا كالمه، يقول : "ذلك 
 يعرمح:هو النعيم املقيم، ولكن ذلك شيء ال يفسر وال 

 5وال الصبابة إال من يعانيهاا      ال يعرمح الشوا إال من يكابده
 .للقسماللثثين:اتنثصاكةلياعةلىامسخوىاللبنة 

من خالل تتبع قصص الشيخ علي ألفيناه يستعري اخلرب التارخيي من كتب تراث التاريخ العريب املطبوعة 
  السابقني له، أو من س الت احملكمة أو من الرواية الشفوية.واملخطوطة، أو من مؤلفات الُكتاب العرب أو األوربيني 

                                                           

 .22بنات العرب يف إسرائيل، قصص من احلياة، ص  1
(أ بتُه ُمعلناً نيلسَّيف  ُمنَصلتاً ** َوَلْو َأَ ْبَة ب َ رْي  أشار إىل بية ) 2  السَّْيف  مَلْ جتُ ب 
 .092ااية الشيخ، قصص من احلياة،  3
(من قصيدة ) 4 ار  أْم مَلْ َتْسأل  اأَسألَة َرْسَم الد 
، )بريوت: دار ديولناللصبثي ابن أيب ح لة يف مقدمته لديوان الصبابة. . والبية الشعري ذكره 020(، قصص من احلياة، ص 2شيخ يف مرقص ) 5

 .3م(، ص0891ومكتبة اهلالل، 
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 :للخنثصاللكةليامعالخلرباللخثرخييا-أ
املالحظ يف قصص الشيخ علي التارخيي )قصص من التاريخ( أنه يستلهم كثريا منها من سرية شخصية اترخيية 

و)ابن احلب(، و)رالرون ألف دينار(، ودينية من اخلرب التارخيي. فكل من قصة: )وديعة س(، و)حممد الص ري(، 
و)حكاية اهلميان(، و)طالب علم(، و)يف صحن األموي(، فدن الشيخ استلهمها من رواايت التاريخ العريب وأخباره، 
فبعض هذه السري تقع يف سطور قليلة. وهذا يدل عل  قدرة إبداا الشيخ الكبرية يف حتويل هذه النصوص القليلة إىل 

 ممتعة. قصة فنية وأدبية 
قصة )ابن احلب( مثال، أصلها خرب اترخيي يف أسطر قليلة ومع ذلك حوله الشيخ علي إىل قصة أدبية تقع يف 

البن عبد ربه يف حوار أربعة سطور فقط،  2وند نص هذا اخلرب يف كتاب )العقد الفريد( 1حوار عشرين صفحة.
أصل املنرب أبو سفيان بن حرب وعلي بن أيب  وعند ونصه: "أمر عمر  ايدا أن خيطب فأحسن يف خطبته و ود

ما مسعة من هذا الفىت؟ قال: نعم. قال: أما إنه ابن عمك. قال: وكيف  طالب، فقال أبو سفيان لعلي: أيع بك
يعين عمر  -املنرب  أ  قذفته يف رحم أمه مسية. قال: فما مينعك أن تدعيه؟ قال: أخش  هذا القاعد عل :ذلك؟ قال

 أن يفسد علي إهايب."  -
وكذلك اعتمد الطنطاوي يف أتليف قصته )يف صحن األموي( عل  اخلرب التارخيي، واخلرب رواه اتج الدين  

ملا دخل دمشق سنة تسع ومثانني قبل وفاة الشيخ نصر بسنة، وصر  شيخنا الذهص أبن ال  ار السبكي، ونصه : " 
أوص  نصر املقدسي به أن خيلفه بعده هو نصر س املصيصي تلميذه. ومنها أنه ملا دخلها   الري نصرا، قلة والذي

عل   ي الفقراء  لري عل  نيب اخلانقاه السميساطية إىل أن أذن له فقري جمهول ال يعرمح وابتدأ بكنري امليضات اليت 
ملفتني يتمشون يف الصحن وإذا بقروي للخانقاه وخدمتها، واتفق أن  لري يوما يف صحن اجلامع األموي وياعة من ا

أاتهم مستفتيا ومل يردوا عليه  واني، وال  ار يتأمل فلما رأى ال  ار أنه ال أحد عنده  وابه ويع  عليه عدم إرشاده 
دعاه وأ ابه، فأخذ القروي يه أ به ويقول إن كبار املفتني ما أ ابون وهذا فقري عامي كيف جييبين، وأولئك املفتون 

رونه فلما فرغ من كالمه معه دعوا القروي وسألوه ما الذي حدرك به هذا العامي فشر  هلم احلال، ف اءوا إليه ينظ
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. أهَْلََم هذا اخلرب 1وتعرفوا به واحتاطوا به وسألوه أن يعقد هلم جملسا فوعدهم إىل اثن يوم وسافر من ليلته..."
فقرة من القصة حىت يتضح لنا الفرا بني  صفحات. ونورد هنا الطنطاوي فتصرفه وحوله إىل قصة فنية  ذابة يف سبع

العملني، يقول الطنطاوي : "ودخل املس د قروي له مسألة، فسأل عن جملري املفتني حىت ُدل عليه عند قبة عائشة. 
ُف  ف اء فعر  عليهم مسألته، فلم جيد عند واحد منهم  واهبا. فذهب يدور عل  الفقهاء واحملدرني يسأهلم/ فلم ي

منهم بطائل. فئري منهم وهم  نيخلروج من املس د، والفقري ينظر إليه ويع ب من حاله وحاهلم، وع  عليه أن ينصرمح 
إىل هذا اجملنون؛  -اي قوم–آي سا فأشار إليه، فلما  اءه قال: اعر  علي  مسألتك. فضحك القروي وصا : انظروا 

 2لفقهاء وأصحاب احلديث!"ي عم أنه جييبين عل  مسأليت وقد أع  ت املفتني وا
ا:للخنثصامعامؤلفثتاللك خثباللسثيقنياله -ب

يستثمر الشيخ علي كذلك نصوص مؤلفات الُكتاب السابقني له من العرب وغريهم، ويستلهم هذه  
النصوص لقصصه. فقصة )بنات العرب يف إسرائيل( كانة أصلها ملخصة يف سطور يف كتاب )من أرر النكبة( 

اخلطيب، فقد أعاد الشيخ صياغتها وحوهلا إىل قصة أدبية يف تسع صفحات. ويف القصة نفسها تناص لألستاذ رر 
كذلك استفاد الشيخ من نصوص   3مع ما كتبته الكاتبة األمريكية أ. بيشرستو يف أمل الرقيق أن يباا معه قريبه.

ن )منا ر هو منا لك( يف أربع حيث اقتبري منها وحوهلا إىل قصة فنية بعنوا (F. Duviard)الكاتب األوريب 
  4صفحات.
ويف قصة )يف حديقة األ بكية( تناص مع مقال )مرقص( للمنفلوطي. تناول )مرقص( أحوال مرقص من  

، وأما قصة )يف حديقة األ بكية( فتناولة جتربة مرة خاضها شاب عراقي يف سبيل االستمتاا املمنوا 5مراقص األ بكية
ناوين مقاالت املنفلوطي يف )النظرات( ند عنوانني من عناوينها متشاهبني بعنواَنْ قصص . ومن خالل تتبع ع6نيملرأة

علي الطنطاوي طا: الكأل األوىل و الر ل واملرأة. وي لب عل  ظننا أن الشيخ الطنطاوي أترر خا كتبه املنفلوطي يف 
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ل املنفلوطي األدبية وأترر نيملنفلوطي، يقول نظراته، وهذا الظن ليري ببعيد إذ اعرتمح الشيخ الطنطاوي أبنه قرأ أعما
أعرمح من األدب اجلديد إال ما كتب يف )النظرات( و)العربات( وما تُر م له فصاغه بقلمه  الشيخ الطنطاوي : "ومل

 .1من القصص والرواايت...وما أحد ممن كان من ل داتنا ومن أبناء عصر  إال أترر يوما نيملنفلوطي و)نظراته("
فأصلها أوراا س الت حمكمة من احملاكم، مقطعة األوصال، مفرقة األ  اء،  2ة )طبق األصل(وأما قص 

فألصق الشيخ أوصاهلا، ويع أ  اءها، وصاغها صياغة قصصية فنية يف تسع صفحات. وكذلك صاغ قصته )قصة  
  اعتمادا عل  أوراا قضية من قضااي احملكمة. 3كاملة مل يؤلفها بشر(

من جمموعته )قصص من التاريخ(، وقد بناها الشيخ من أصل غري أصول القصص  وهناك قصة )عامل( 
السابقة، وإرا بناها من رواية شفوية عن أحد مشاخيه، وأورد الشيخ هذا األصل يف خا ة القصة: "فلما ذهب الباشا 

يه تبسم الشيخ رمحه س بعث إىل الشيخ بكيري فيه ألف دينار من الذهب العني، فلما  اءه به الرسول وألقاه بني يد
 .4ورده إليه، وقال له: سلم عل  سيدك وقل له: إن من ميد ر له ال ميد يده"

 :للخنثصايفاقصصاللشةخاعةلياللطنطثوي -ج
من دأب الشيخ علي الطنطاوي يف إبداعه القصصي عودته إىل كتب التاريخ العريب الرتاري واستدعاؤه  

نصوص مؤلفات الكتاب السابقني له. وقد يكون هذا العمل حساسا، ومثريا لل دل، وطعنا يف أصالة نتاج الكاتب، 
نيل ري، ويبتعد كل االبتعاد من أن يعد وميري مسعته، إذ حياول كل كاتب أن ينفي قدر اامكان أترر نتا ه وعمله 
إذا و دت عالقة  -لكاتبني خمتلفني-عمله سرقة أدبية.! وعل  الرغم من ذلك من خالل مبدأ التناص فدن قصتني 

بينهما تعدان داخلتني يف مسم  التناص إذا مرات ببعض مبادئ التناص وعمليته، ونيلتار تنف  منهما السرقة األدبية. 
تعد نصوصها مست دة ال من  حية  (hypertext)تناص فدن القصة املستلهم نصوصها من ال ري وعل  أسال ال

البناء فحسب بل من حيث تقدميها داللة  ديدة، ونيلتار يعد كاتبها املبتكر للمع  اجلديد املبدا. ويف هذا الشأن 
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دأ التناص، وإرا فيه غياب القدمي وحضور رري يف مبأه ليري هناك ما يسم  نيلتأرر والتأكدت  وليا كرستيفا بقوة أن
 1اجلديد وتشكيله.

وهذا الذي نلمسه يف أعمال الشيخ علي القصصية، إذ نراه يقوم نيستدعاء النصوص أبشكاهلا املتعددة  
 ويوظفها توظيفا حيواي، وأخضعها لت ربته وطورها وراها وألبسها روني  ديدا  اهيا. 

رواه حممد  -يف صفحتني–، اليت كان أصلها خربا اترخييا 2ه قصة )طالب علم(ومن األمثلة عل  ما ذهبنا إلي 
، عن عامل األندلري احلافظ بقي بن خملد 3يف كتابه )خمتصر طبقات احلنابلة( ها(282بن عبد القادر النابلسي )ت 

الشيخ الطنطاوي هذا اخلرب يف سعيه للقاء اامام أمحد بن حنبل ب ية رواية احلديث عنه أايم فتنة خلق القرآن. استثمر 
التارخيي وانطلق منه يف صياغة قصته )طالب علم( يف سبع صفحات. وهذا العنوان )طالب علم( أخذه الشيخ من 
هذا اخلرب من خالل كالم اامام أمحد ألصحاب احلديث يف حلقته، يقول اامام أمحد: "هذا يقع عليه اسم طالب 

شيخ يف قصته هذه يلت م جبميع أحداث هذا اخلرب ولكنه يرتبها ترتيبا آخر، إذ بدأ إشارة إىل بقي بن خملد. وال 4العلم"
قصته من ااية حدث اخلرب، بدأ سدث اضط اا بقي بن خملد يف غرقته اليت اكرتاها وهو يتقلب من األمل ويتلوى من 

 هذه القصة وهو يف (Flash Back)احلم . وبذلك وظف الشيخ أسلوب االسرت اا أو االرتداد إىل املاضي 
أسلوب من أساليب السرد القصصي يوظفه القصاص يف أعماهلم القصصية إىل عصر  احلاضر. كما صاغ الشيخ 
القصة عل  شكل احلوار بني حممد بن سعيد )راوي القصة( وصاحب الفندا الذي استأ ر بقي بن خملد غرفة فيه. 

يكشف عن  -حيىي بن معني–ة يف املس د اجلامع الكبري، فدذا بر ل ويف اخلرب التارخيي ذُكر أن بَق ي اً حضر حلقة نبيل
ر ال احلديث فيضعف ويقوي، فسأل بقي ر ال جيلري قريبا منه عن هذا الر ل. است ل الشيخ الطنطاوي و ود هذا 

لقصة الر ل الذي سأله بقي يف احللقة يف اخلرب التارخيي، و عله راوي قصته )طالب علم( ومساه حممد بن سعيد. فا
يرويها حممد بن سعيد وهو حياور صاحب الفندا. اختار الشيخ هذا الر ل راواي لقصة )طالب علم( ألنه يف اخلرب 
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التارخيي كان يرى بقيا أبم عينيه ويسمع كالمه أبذنيه ويعرمح أمره وحاله. وقد أبق  الشيخ جمموعة من اجلمل يف اخلرب 
احتفاظا برو  عصر اخلرب. والقصة برمتها أبسلوب الشيخ وتعبرياته. التارخيي كما استخدم بعض تعبرياته األصلية 

وليتضح األمر نورد هنا فقرة من اخلرب التارخيي ونقابلها بفقرة من القصة اليت كبتها الشيخ الطنطاوي. يقول بقي بن 
 ا اليه والسماا منه.اليت دارت عل  ابن حنبل، وأنه ممنوا من اال تما  خملد: "ملا قربة من ب داد اتصلة يف احملنة

متاعي يف بية اكرتيته يف بعض  فاغتممة بذلك غمًا شديدا، فاحتللة املوضع، فلم أعرج عل  شيء بعد إن ار
نبيلة  وأ  أريد أن أ لري إىل احللق وأمسع ما يتذاكرونه. فدفعة إىل حلقة الفنادا، أن أتية املس د اجلامع الكبري،

كان قريب، فقال: هذا حيىي بن معني، قال:  ُف ويقوي. فقلة: من هذا؟ ملنفدذا بر ل يكشف عن الر ال فُيضع  
فال  رمحك س، ر ل غريب  ئي الدار أردت السؤال فقلة له: اي أني  كراي فرأية فر ة قد انفر ة قربه فقمة إليه

. وهذه فقرة من قصة الطنطاوي )طالب علم(، يقول الشيخ عل  لسان راوي القصة حممد بن سعيد: 1تستخفين..."
"إنه ن ل عليك يف هذا الفندا فألق  فيه متاعه، وذهب يطلب أني عبد س، وكان ذلك أايم احملنة والنال ال جيرؤون 

سلطان فناله أذى شديد. فلما علم الر ل بذلك عل  ذكر امسه، وأبو عبد س منفرد ال يلقاه أحد إال أخذته عيون ال
 له من ال م ما س عامل به، فأم  املس د اجلامع يف الرُّصافة يسمع من احملدرني، فما  ال مير نيحل َلق حىت انته  إىل 

 حلقة نبيلة فوقف عليها، وكنة أول من رأى  يه ال ريب، فسلمة عليه أونري غربته، فسألين: من هذا الشيخ؟ 
لة: حيىي بن معني، وكان يعرفه، ومن ال يعرمح حيىي بن معني؟ فوقف ساعة، ز ملح فر ة قد انفر ة فقام ق 

فيها، وكان الشيخ يكشف عن الر ال فيقو ي ويضعف، وي ك ي وجير  فقال: اي أني  كراي، رمحك س، ر ل غريب  ئي 
د صياغة هذا اخلرب صياغة قصصية فنية جتذب . وهكذا نرى الشيخ يعي2الداير، أردت السؤال، فال تستخفين..."

ي ة ضمري املتكلم عل  لسان بقي، وأما القصة فصاغها الشيخ صللحافظ بقي ورد ب القراء. ونرى أن اخلرب التارخيي
 بصي ة ضمري ال ائب.

 ينطبق عل  مثل هذا العمل مبدأ التناص الذي حنن بصدده. وهو ال يدخل نيلتأكيد نيب السرقة األدبية ال
من حيث يال األداء الفين واملتعة األدبية   اخلرب التارخيي وهذه القصة فرا نير من قريب وال من بعيد. فبني العملني

ذوقها ويشعر هبا حىت القارئ املبتدئ. فهذه القصة تتمي  بواقعيتها وأدبيتها وجتذب إىل قراء ا ملا هلا من خصائص تي
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النص التارخيي يف رنااي جملدات عظيمة يصعب تناوهلا وإدراكها. فالشيخ  القصة الفنية إذا قورنة أبصلها يف شكل
يف كتاب يسهل تناوله  عواملهبذا العمل يقدم خدمة  ليلة لسرية العلماء العاملني املخلصني عن طريق نشرها ل

دها، سر أبسلوب  ذاب واضح. وقد طرأ عل  أصلها عدة عمليات من إعادة صياغة يلها وتعبريا ا، وطريقة 
 يكون نص هذه القصة متعدد القيمة نيلغ التأرري كثري الفائدة. لكوترتيب سلسة أحدارها، وبذ

رواه  -يف صفحتني–وأتيت قصة )رالرون ألف دينار( عل  غرار ما سبق، حيث كان أصلها خربا اترخييا 
واخلرب عن ر وا أيب عبد الرمحن فروص إىل املدينة النبوية إىل  و ته اليت تركها سبعا  1اخلطيب الب دادي يف اترخيه.

وعشرين عاما غا اي يف خراسان، وأودعها ماله كله، رالرني ألف دينار، وعند العودة و د أن له ولدا منها عاملا فقيها 
  الربيعة يف طلب العلم. استثمر الشيخ يعرمح بربيعة الرأي، وأن املال الذي خلفه عند  و ته قد أُنف ق كله عل

الطنطاوي هذا اخلرب وانطلق منه يف إبداا قصته )رالرون ألف دينار(. وقد أعاد صياغة هذا اخلرب صياغة قصصية فنية 
يقتضيها فن القصة، فأنتج القصة يف سبع عشرة صفحة، ووس ع  وانب عديدة ال ذكر هلا يف اخلرب التارخيي وطو ره، 

وصف األماكن واأل منة كما أدخل يف قصته عناصر اخليال واألحاسيري واملشاعر. وهذه املشاعر  وأضامح إليه
واألحاسيري ال و ود هلا يف نص اخلرب التارخيي إذ ال مكان هلا عند املؤرخني يف الرواية التارخيية، والذي يهمهم أوال 

اث ما قبل ر وا فروص إىل  و ته حيث ترك اخلرب وآخرا احلقائق واألحداث الواقعة اجملردة. وقد وس ع الطنطاوي أحد
يف نظر الشيخ الطنطاوي أن  التارخيي ذكرها، وكانة مدة غيابه سبعا وعشرين عاما، وهي طويلة، فاستحقة القصة

تُاَ يَّن أبحداث من املمكن أن تقع يف مثل هذه املدة مللء فراغ طويل الذي أطله اخلرب، فأبدا خياله يف خلق أحداث 
بة. فأضامح إىل القصة وصف يال طبيعة املدينة املنورة الساحرة، وحديث صديقات سهيلة ) و ة فروص( عنها، مناس

ووصف شوا سهيلة إىل  و ها وتفكريها به وصربها يف حتمل شدة احلنني إليه وانتظارها لعودته، وتربيتها طفلها 
َهد بعينه أنه قُتل يف معركة من معارك، كما صور ربيعة، وتلقيه خرب وفاة  و ها فروص من ر ل قادم من خراسان شا

مشاعر فروص وأحاسيسه وحنينه للعودة إىل أهله وتفكريه ب و ته وهو يف أر  خراسان، وعودته إىل املدينة املنورة. 
فهذه األحداث ال و ود هلا يف التاريخ وإرا هي من إنشاء خيال الكاتب. وكل هذه األحداث واملواقف سردها 

مقارنة أبصلها يف اخلرب التارخيي الذي يقع يف رالرة أسطر نورده هنا: "أن  2 رالث عشرة صفحة من قصتهالشيخ يف
                                                           

 .122-9/120، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت(، اتريخايةدلدادي، أمحد بن علي، اخلطيب الب د 1
 018-032رالرون ألف دينار، قصص من التاريخ،  2
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فروخا أني عبد الرمحن بن ربيعة خرج يف البعوث إىل خراسان أايم بين أمية غا اي وربيعة محل يف بطن أمه، وخلف عند 
  1وعشرين سنة وهو راكب فرسا...".  و ته أم ربيعة رالرني ألف دينار، فقدم املدينة بعد سبع

وو د  كذلك أن الشيخ الطنطاوي ال يلت م كليا بسرد أحداث القصة كما  اءت يف اخلرب حسب تسلسها 
إذ قد م حداث ذكر يف ااية اخلرب. وذلك أن فروخا فور وصوله مدينة الرسول آرر  ايرة املس د النبوي والصالة فيه ، 

وفا أته  و ته بعد أن  2ة ت دحم فيها العمائم، لكنه مل يبصر و ه صاسه ومل يعرفه.وبعد الصالة و د حلقة عظيم
ويف اخلرب التارخيي أن فروخا فور وصوله إىل املدينة ر ع  3ر ع إىل البية أبن صاحب احللقة هو ابنه ربيعة الرأي.

يف مس د الرسول فو د أن العامل مباشرة إر بيته، وأنه ال يعرمح حال ولده إال بعد أن طلبة منه  و ته للصالة 
وهكذا نرى أن الشيخ ال يقتصر عل  نقل هذا اخلرب نقال  امدا وإرا  4الذي كان يلقي الدرل فيه هو ابنه ربيعة.

يتصرمح فيه ويضيف إليه عناصر  ديدة يقتضيها السياا اجلديد يبعث النص اجلديد لو  من االبتكار واابداا، 
   ية وذاتيته وتفرده وطابعه اخلاص.فيثبة بذلك قدرته اابداع

وقصة )حممد الص ري( من قصص الطنطاوي اليت يظهر فيها مبدأ التناص من حضور نص يف نص، وحدوث  
عالقات تفاعلية بني نص وآخر. وقد أهلم نص اترخيي الشيخ الطنطاوي يف أتليف هذه القصة واعتمد عليه يف 

األندلسي عن قصته يف تلقي تعاليم ااسالم والدرول العربية وهو ص ري  سردها. روى هذا اخلرب حممد بن عبد الرفيع
والشيخ  5من والده سرا يف بيتهم خوفا من اطالا النصارى عل  األمر، وذلك يف عهد حكم النصارى عل  إسبانيا.
فنية رائعة يف الطنطاوي بقدرة إبداعه وخياله الساحر حو ل هذا اخلرب الذي يقع يف فقرة من سطور عديدة إىل قصة 

تسع صفحات. فطور النص اخلربي وأدخل فيه عناصر فنية للقصة من احلوار واملونولوج الداخلي، ووصف املكان 
وال مان، واملفا أة. ونضرب مثاال عل  ما قام الشيخ من تطوير اخلرب حيث حول يلة خربية يف اخلرب إىل احلوار 

 لص ري راوي القصة:احليوي. قال الشيخ الطنطاوي عل  لسان حممد ا

                                                           

 .2/210اخلطيب الب دادي، اتريخ ب داد،  1
 .011نفسه، املر ع  2
 .013املر ع نفسه،  3
 .9/122اتريخ ب داد،  4
 .11-22/18م(، 0882، )تونري: دار سحنون للنشر والتو يع، للخحبيباوللخنويبحممد الطاهر بن عاشور،  ينظر: 5
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 ! أتستطيع أن تكتم ما سأقوله لك؟؟لك ال جتيب "فقال ر أيب : ما
 قلة: نعم.

 قال: تكتمه حىت عن أمك وأقرب النال إليك؟ 
 قلة: نعم. 

قال: اقرتب مين. أَره ْف مسعك  يدًا فدن ال أقدر أن أرفع صويت؛ أخش  أن تكون للحيطان آذان، فتشي يب إىل 
 1..فيحرقين حياً".ديوان التفتيش.

وأوصان أن أكتم  وقد ب  هذا احلوار من خالل هذه اجلملة يف النص التارخيي، يقول حممد بن عبد الرافع :" 
ذلك حىت عن والديت وَعم  ي وأخي مع أنه رمحه س قد ألق  نفسه للهالك ا مكان أن أخرب بذلك عنه فُيْحَرا ال 

وهكذا نرى الشيخ برباعته وإبداعه يفكر من املنظار األديب فيحول ما كان نصا اترخييا جمردا إىل قطعة أدبية  2حمالة..."
 ساحرة. 
ومما سبق رأينا أن الشيخ عليا الطنطاوي استطاا أن خُيضع النصوص التارخيية، والرتارية لتناسب خطاب  

 النصوص والتأمة فصارت قصة فنية رائعة. ة هذه مضمونه بقدرته اابداعية، فاندجم القصة، وتالئم
ا:خثمت 

 ويف اخلتام أيل نيختصار أهم نتائج هذا البحث:
 يقدم مبدأ التناص أسلوني  ديدا يف طريقة فهم النصوص األدبية وتفسريها. -0
 يور الشيخ علي عناية كبرية نيلرتاث من خالل تقدميها عل  شكل  ديد  ذاب جليل العصر. -2
 الشيخ أطية الرتاث يف تطوير الفنون األدبية.يثبة  -3
 يثبة الشيخ علي الطنطاوي قدرته اابداعية يف إنتاج العمل القصصي عل  غرار فن القصة احلديثة. -1
يكون توظيف الشيخ الطنطاوي أسلوب التناص يف أعماله القصصية دليال عل  سعة اطالعه عل  الرتاث وعمق  -1

 رقافته.
 

                                                           

 .18-19حممد الص ري، قصص من التاريخ، ص  1
 .22/11حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  2
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