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 الخراساني مسلم أبي قتل في المنصور جعفر أبي خطبة
 (النص علم ضوء في دراسة)

 أضبد سعيد عبيدوند.                                                                                     
 أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية                                                                                         

   جامعة سيئون كلية اآلداب واللغات 

 :الملخص
يقوم ىذا البحث بإعادة النظر يف مصطلحات علم النص ووعي التحليل النصي يف ضوء وحدهتا وفق 
نظرية عبد القاىر اعبرجاين يف توحيد اللفظ واؼبعٌت يف النظم، فهو يوحد السبك، واغببك يف االنسجام، 

صلة بطبيعة النص اجملازية وسبثل والقصد والقبول يف االلتحام، واؼبقام والتناص يف التعالق، أما اإلعالمية فهي مت
 . ططبة أ ي جعفر اؼبنصور يف قتل أ ي مسلم اػبراساين يف ضوء علم النصا من انسجامو، ؿبلاًل جزءً 

 

 

 علم ضوء يف النصوص تتناول اليت للدراسات اأساسً  بوجراند دي حددىا اليت السبعة اؼبعايَت أصبحت (1
 بُت اـبتلفً  تناوؽبا كان وقد. (1)والتناص واؼبقام واإلعالم، والقبول، والقصد واغببك، السبك: وىي ،النص

 احرفيً  اتطبيقً  تطبيقها وبُت األطرى، وترك اؼبعايَت بعض وأطذ واحدة، حزمة أطذىا وبُت وباحث، باحث
 اتطبيقً  يطبقها من وشبة اؼبعيار، أو للقاعدة واؼبثال الشاىد باعتماد والبالغة النحو أمثلة يف وبدث كما

 من الرغم وعلى. منها واالستفادة اؼبعايَت ىذه لتحريك اغبقيقي الفاعل ىو فيها احمللل النص يكون اإبداعيً 
 ما تقسيمو يف مصلوح سعد الدكتور فعل كما تصنيفها إعادة أو اؼبعايَت بعض لفرز اؼبختلفة التقسيمات

 اؼبادة اتصال واتساع النصية، طبيعة ربددىا تظل اؼبسألة فإن (2)للسياق وما النص، ؼبستعملي وما للنص،
 اللفظ قضية إن القول يبكن اؼبثال سبيل فعلى. واسعة إبداعية اتصالية وحدة النص من هبعل دبا اؼبتعالقة
 عبد دىاوحّ  - النصي النظر زاوية من واحدة قضية وىي - العر ي النقد يف إشكاالت من أثارتو وما واؼبعٌت
 النظر من اؼبعاينة نقل الذي األمر ا؛معً  االثنُت وحدة ىو الذي (ظمالنّ ) مصطلحو يف اعبرجاين القاىر

 البنية؛ أو األسلوب، أو الشكل، وحدتو يف اؼبصطلح ىذا لماث   حبيث النظم يف اؼبوحد النظر إىل التجزيئي
 الشيء يف النظر من فيو منتقاًل  ،اموحدً  انقديً  عماًل  اؼبصطلح ىذا فيو يعمل انظرً  ضوئو يف النص إىل يُنظر

 مثاًل  قتيبة كابن النقاد من كثَت فيو ظل الذي التجزيئي الثنائي النظر عن ابعيدً  (3)العالقات يف النظر إىل
 يف امعً  إليهما ينظر ومل ،واؼبعٌت اللفظ بُت االنفصال ىذا إىل تعود ،تقسيمات يف األدبية الظاىرة يعون
 كان [ٗمرمي: ] چٿ  ٹ  ٹ  چ  اآلية وبلل انك عندما فهو ؛القاىر عبد فعل كما واحدة وحدة
 صارت حىت ،العر ي النحو يف لبنائها اؼبنطقي للًتتيب حصل الذي والتغيَت البنية عالقات بناء طريقة يعاين
 الشمول حالة إىل اؼبعٌت، يف واعبزئية اػبصوص حالة من فانتقلت النظم، من اعبديدة الطريقة هبذه

 اليوم نواجهو نفسو اؼبأزق ىذا. وجزئيتها اعبملة وضع يراعي فبا أكثر النصية يراعي ربليل وىو ،(4)والكلية
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 واغببك السبك بُت والتناول النظر يف تفصل أهنا غَت ،النص علم إىل تنتمي اليت الدراسات بعض يف
 السبك يدمج أن يبكن النظم نظرية يف اؼبتقدم الوعي إىل وباالستناد ،والقبول القصد بُت وكذا وأمثلتهما،

 يف واؼبقام والتناص االلتحام، يف والقبول القصد كذلك ،(االنسجام) ىو واحد مصطلح يف واغببك
 :التعالق

 

 المعنى اللفظ النظم
 الحبك السبك  االنسجام
 القبول القصد االلتحام
 المقام التناص التعالق

 

 إىل النظر كذلك ويبكن بالقارئ، عالقة لو ما االلتحام يبثل حُت يف بالنص، عالقة لو ما االنسجام يبثل
 كما اؼبقامية دبعيار اتصالية عالقة ذات اؼبقامية اإلحالة أن طاصة ،متقارب اسًتاتيجي موقع من والتناص اؼبقام

        وكالنبا النصي، اػبارج التناص يبثل حُت يف السبيب اػبارج اؼبقام يبثل ا،الحقً  النص ربليل يف سيتضح
 واغببك والسبك واؼبعٌت، اللفظ بُت نفسها العالقة يبثالن كليهما أن كما التواصل، دائرة عن ىبرجان ال

 اإجرائيً  اغبقيقة يف انفصاؽبا وعي كان وإن موحد اتصال ذات اؼبصطلحات تصبح أن يبكن ىكذا السابقتُت،
 .واوأضل فضلوا ىذه اإلجرائية فجوة يتجاوزوا مل الدارسُت من الكثَت لكن الدراسة، لغرض

 الذي النص لكنو ،(5)اػبراساين مسلم أ ي قتل يف اؼبنصور جعفر أ ي ططبة ىو أيدينا بُت الذي النص (2
 واسًتداد واؼبنطق، والشريعة، العدل، زاوية من( الطاعة واستعادة الطاعة: )عن يف بنيتو الكربى يتحدث

         القتل ىذا يكون حبيث اإلسالمية الشريعة نصوص وعي ضوء يف اإلمامة أو اػبالفة بشرعية اليقُت
 .الطاعة واجب عن اػبروج وبدث حُت والقانون الشرع واجب من جزًءا - اعبزاء –

 : متعاضدة أساسية ثالث وحدات إىل مقسّ يُ  أن يبكن أنو قبد النص بنية إىل نظرنا وإذا
 النصح وحدة. 
 العدل وحدة. 
 اعبزاء وحدة. 

 وظيفة أن واغبقيقة التعليل، - النهي - النداء: اؼبتتابعة األنساق من ؾبموعة من النصح وحدة تتكون
 اؼبنكرة إسرار على يركز الذي التعليل طبيعة أن غَت اػبطاب، سطح على الظاىرة العامة الوظيفة ىي النصح

 الصوت تعتمد ططبة أمام وألننا التهديد؛ من يقًتب الذي التحذير مستوى إىل النصح درجة يرفع وإطفائها،
 درجات مع يتناسب اتنغيمً ( الناس أيها) النداء تنغيم درجة نولبمّ  عنتوقّ  أن يبكننا فإنو ؛اغبرف ال أدائها يف

 . تسروا ال زبرجوا، ال: النهي يف ذلك مثل قول ويبكن التهديد، إىل تنتهي حىت بالتحذير سبر اليت النصح
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 مل فإنو - تسروا ال: )مهم نصي مربط اإلسرار ىذا عاقبة يوضح الذي التعليل مع اإلسرار على الًتكيز إن
 من درجات ثالث وىي ،(منكرة - غش - اؼبعصية: )الكلمات بُت باالستبدال النصي التواصل هبسد ،(يسر

 يستمر وسوف ،(الظهور) ـب إسرارىا لٌ معلّ  واؼبنكرة ،(اإلسرار) ـب والغش ،(اػبروج)ـ ب فبهدة فاؼبعصية: الفعل
 - اؼبنكرة - الغش - اؼبعصية) :بنا نكث: والنكث نازعنا،: اؼبنازعة: يف اآلتية الوحدات ضمن االستبدال ىذا

 يتم سوف النصي اؼبربط ىذا. االحقً  سيتضح كما عطاء بوصفو ال جزاء بوصفو غبقأ مث ،(النكث - اؼبنازعة
 يبكن ،امضاعفً  اتأثَتً  ليخلق الشريف واغبديث الكرمي بالقرآن عالقتو يف التناص زاوية من قوي بشكل تعزيزه
 .التناص معيار عن بعد فيما اغبديث عند رؤيتو

 الذين( الناس) من منطلق بالشخص؛ يتعلق االتصال ؽبذا مواز مهم آطر استبدايل ربطي اتصال ىناك
 وأهنم معنيون، أهنم الناس كل يشعر مث ومن أحد، كل على يقع الذي فالتهديد فالتحذير، التنبيو، قبلونتسي

 الذي ،مسلم أ ي كمصَت مصَتىم فيصبح اؼبعصية يقًتفوا أن يبكن كما الطاعة، مظلة ربت يدطلوا أن يبكن
 أن يبكن االستبدالية الدرجات ىذه. القتل من اؼبصَت ىذا إىل صار حىت الناس ىؤالء من اواحدً  اسابقً  كان
ىكذا (. مسلم أبا نكث، من نازعنا، من أحد، الناس،: )الكلمات يف اؼبوجودين األفراد من ؾبموعة يف نراىا

يبدو االستبدال بُت )الشخص( الذي ىو واحد من الناس و)الفعل( الذي يبكن أاّل يفعلو أي أحد من الناس، 
 :وما يبكن أن يفعلو، كما فعلو أبو مسلم فلقي جزاءه العادل، يوضحو اعبدول اآليت

 الفعل الشخص  درجات االستبدال
 المعصية الناس 1
 الغش أحد 2
 المنكرة من نازعنا 3
 المنازعة  من نكث 4
 النكث أبو مسلم 5

 

  :جانبُت من مركبة وحدة العدل وحدة تبدو العدل، وحدة يف (3
 وىو ،(عليكم حقو الدين نبخس ولن حقوقكم نبخسكم لن إنَّا) :اؼبنفية اػبربية اعبملة سبثلو :األول الجانب

 .الدينية حقوقهم وكذا الفردية، حقوقهم وخبس اإلمام ظلم عن الناس يساور الذي الشك يزيل أن وباول نفي
 .(الغمد ىذا طيب أجزرناه القميص ىذا عروة نازعنا من إنو: )الشرط على يقوم :الثاني والجانب

 .(دمو أباح فقد بِن ا نكث من إنو)
 الثاين اعبانب ويبثل اػبرب، أسلوب عنو عرب لذا والعطاء؛ اغبق وجو العدل وحدة يف األول اعبانب يبثل

 أحقية على يتكئ الشرط وىذا الشرط؛ أسلوب عنو يعرب ،قانوين شكل يف جاءت لذلك واعبزاء؛ العقاب وجو
 يف( اإلمامة) ،(األئمة) ،(اؼبتكلمُت نا) اؼبكرّبة الضمائر إليو تشَت الذي ،اؼبنصور جعفر أبو ناؽبا اليت( اإلمامة)
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 يف النص حذر اليت تلك ،والطاعة السمع على النص ذكرىا اليت البيعة عليو دلت معروف حق وىو الوحدة،
 .عنها اػبروج من األوىل وحدتو

 بلفظها النص يف اإلمامة ذكرت فقد  اػبالفة؛ على ال( اإلمامة) على يركز ىنا النص أن النظر يلفت ما
 كانت فهل .(إلمامو اهلل وأبداىا) اإلفراد صيغة يف والثانية ،(األئمة غش تسروا وال) اعبمع صيغة يف مرة: مرتُت

 ؟ والناقم اؼبعارض الفريق ذلك طاصة آنذاك السلطة أشكال كل ربتها تستوعب كلمة اإلمامة
 اإلمام جعفر أ ي إىل تشَت فهي والسلطة، والعلو العظمة معاين ربمل اليت اؼبكربة الضمائر ىذه إطار يف
 تلك معو، ويتواصل فيو اؼبعٌت جو ويفتح يعضده ما النص يف شبة والفخامة؛ العظمة من السياق ىذا واػبليفة،
 :الفقرات يف جاءت اليت وىي( الشأن) على فيو دالة جاءت اليت الضمائر
 منكرة قط أحد يسر مل( إنو)ف ... 
 (إنو )القميص ىذا عروة نازعنا من ... 
 دمو أباح فقد بنا نكث من( أنو) على ... 

 واؼببالغة والتعظيم، التفخيم، من معناه إىل وأشاروا ىذا( الشأن ضمَت) والبالغيون النحاة ذكر وقد
 صبلة تلبث ما مث وتفسَته، فكو إىل ويتشوق يتطلع القارئ هبعل وغموضا اماإهب ىبلق ضمَت وىو والتوكيد،

 ظباه وبعضهم واغبديث، ،والقصة واألمر، بالشأن، النحاة ظباه وقد والتفسَت، التبيُت هبذا القيام من بعده اػبرب
 :تعاىل قولو القرآن من عليو وذكروا ،(6)اجملهول ضمَت
  [.ٕٔاألنعام: ] چڳ    ڳ  ڳ  ڱ      چ 
  [. ٙٗغبج: ]ا چۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئچ 
  [. ٔإلطالص: ]ا چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 السلطة قوة طبيعة من ذبيء اليت والعلو العظمة فيو شأن: وجهان لو شأن ىنا الشأن أن واغبقيقة
 واعبزاء العطاء وجها فيو تطابق ما ىو كليهما بوجهيو الشأن وىذا والتهديد، النصح فيو آطر وشأن وىيمنتها،

 :اؼبعصية حالة يف( لو) وجزاء الطاعة، حالة يف( لو) عطاء اغبق فيو كان ما وىو ا،معً 
 نفسو الوقت ويف والعظمة، القوة يكسبو وعظمتها السلطة رأس من وإعالنو عظيم، أمر اؼبنكرة إسرار فشأن 

 أن قبل التفكَت ويعيد النظر بيقلّ  الناس من الواحد هبعل الذي والتهديد التخويف انفعال طياتو يف وبمل
 ا،معً  والتهديد العظمة ىذه يناسب الذي واالستثناء النفي سياق يف جاءت وقد واقًتافها، بفعلها يقوم

 العلن إىل اػبروج على ويقصرىا ،اغبصر ىذا وباصرىا كما الظهور، ؿبتومة اػبفاء، يف البقاء ضيقة وهبعلها
 . واالنكشاف

 وفيو واإلمامة، السلطة أمر إنو منو؛ أعظم أمر بعده يوجد ال ،وعظيم جلل أمر القميص عروة منازعة وشأن 
 سياق يف وقعت ولذا التنكَت؛ صيغة على جاءت اليت ،(منكرة) كلمة يف يوجد ال ،ووضوح صراحة
 استخدم وقد. العظمى اعبريبة ىذه يوازي أكرب جزاء وىو اعبزاء، غَت اطيارً  فيو اللغة تًتك ال الذي ،الشرط
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     ىكذا ،(الغمد طيب /القميص عروة) اإلعالمية معيار يف قليل بعد سنراىا كما: اإلعالم عالية لغة فيو
 !  اؼبوت غَت طيار من شبة يكون ال
 صيغة يف جاء الذي ،والشرع القانون سبثيل وىو ،الدم إباحة يستوجب عظيم أمر كذلك النكث وشأن 

 الطاعة عن طروج البيعة فنكث عظيم، أمر وكالنبا وقتلو، مسلم أ ي على اغبكم مت أساسو وعلى الشرط،
 .القتل ىو الذي باعبزاء اغبق وإقامة ،الشرع تطبيق تستوجب اليت ،اؼبعصية إىل

 مبدأ كان العالقة معاينة إىل الشيء معاينة من انتقل حُت سوسَت دي أن قبد النص، عالقات ضمن (4
 بنفي الكلمة وبدد االطتالف وكان اللغة، شكل إىل وانتقالو العالقات ىذه صناعة يف اأساسً  االطتالف

 وكان ،(8)متضادة أو متوافقة عالقات يف (7)(تتقابل) مث( تتمايز) مث ،(زبتلف)ف الكلمات من غَتىا
 يظهر النص يف العميق والتأمل. اللغة يف العالقات ىذه طبيعة رسم يف أساسيُت والعمودي األفقي احملوران

 الوضوح على تقوم ،ظاىرة أفقية واحدة العالقات؛ بناء طبيعة يف ومتقابلتُت ـبتلفتُت نظر وجهيت لنا
 والدينية، الفردية باغبقوق والتمتع اإلمامة مظلة ربت والبقاء والبيعة الطاعة عالقات وىي والنور، والبياض

 وىي والظالم، والسواد، الغموض، على تقوم ،باطنة عمودية والثانية. اغبياة قيد على البقاء عنها ويثمر
 عدم/ الطاعة أنس/ اػبروج عدم: نالحظ األوىل ففي. واؼبنكرة البيعة، ونكث واؼبنازعة، اؼبعصية، عالقات
 مقابل اإلنسان يف الظاىرة اغبس أدوات وىي/ واللسان والوجو، اليد،/ اإلبداء/ اؼبنكرة ظهور/ اإلسرار
 .األدلة عليها تظهر كأدوات والصفحات، والفلتات، اآلثار، عليها تدل القلب،

 : نالحظ الثانية ويف
 سواد / غموض بياض / وضوح

 الخروج الخروج عدم
 وحشة أنس
 معصية طاعة

 قلب يد / وجو / لسان
 اإلسرار اإلظهار
 منكرة المعروف
 الخفاء الوضوح
 الباطل الحق
 الغش األمانة
 الظاىر الباطن
 البخس العدل



 

510 

 (7م. الرقن التسلسلي )2025(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 أضبد سعيد عبيدون اػبراساين مسلم أ ي قتل يف اؼبنصور جعفر أ ي ططبة
 

 :القلب/ اؼبنكرة/ األئمة غش/ اإلسرار/ اؼبعصية وحشة/ اػبروج
 واآلطر بالقلب أحدنبا واحد؛ لفعل وجهُت بوصفهما( واإلسرار - اػبروج) حدثي بُت العطف يربط (5

 .يظهر أن من لو البد اؼبختفي ألن اػبفاء؛ يف طوياًل  البقاء بعدم القلب فعل معلاًل  باعبوارح؛
 وإمبا واحد، جزء يسعو أن من أكرب سيكون الذي ،اغبسي الفعل أجزاء يربط لكي العطف هبيء مث
 واللسان ،(آثار)و أدلة ؽبا فتكون والعمل الفعل توحي من دبا: اليد: اؼبختلفة الظاىرة اغبس مواضع يف سيكون

 غَت غبظة يف ،(فلتات)و أدلة اؼبراقبة طالل من فتتسرب األسرار، هبذه اإلمساك والقلب العقل يستطيع ال دبا
 تظهر صفحة بوصفو والوجو لسانو، فانفلتت نفسو مسلم أبو فيها يتمالك مل والغضب االنفعال من طبيعية
 ـبتف كل عنو فيفهم صفحاتو اعبيد والقاري اؼبتفرس بيقلّ  كتاب فهو قراءتو، يبكن الباطنة، العالمات عليها

 .وباطن
 ولإلمام للدين انافعً  سيكون حُت يف جهة، من اػبارج الشخص ىذا على وبااًل  سيكون الظهور ىذا

 من الفرد وحق الدين وحق جهة، من اإلمام وحق الدين حق بُت يتكرر ربط وىو سبكينو، ويف عزتو يف ي ْصب
 :أطرى جهة
 .حقو وإعالء دينو إعزاز

 .عليكم حقو الدين نبخس ولن حقوقكم نبخسكم لن
 .أطرى جهة من بالفرد الدين وعالقة جهة، من باإلمام الدين عالقة ىي

  جزاء_  عطاء :العدل=  اإلمام
   الدين        

 معصية_  طاعة: البيعة=  الفرد
 باذباه احجابً  احجابً  اعبائزة اغبجب كل ذباوز قد مسلم أبا إن القول يبكن والعقاب، اعبزاء وحدة يف (6

 وحشة إىل الطاعة أنس من طرج مث ،(الناس) من اواحدً  كان فقد القتل؛ إىل النهاية يف وصل حىت ،اػبروج
 ما وىو وجهو، وصفحات لسانو وفلتات يده آثار يف منكرتو فظهرت األئمة، غش وأسرّ  اؼبعصية،
 يف حقو ونازعو البيعة، نكث مث باإلمامة، جعفر أبا بايع الذي وىو اؼبقامية، معيار قليل بعد سيكشفو

 .اوسبكينً  اعلو   واإلمام عزة، دبقتلو الدين فازداد والقانون؛ الشرع تطبيق فاستحق ،اإلمامة
 إىل تؤدي ونتيجة صغرى ومقدمة كربى مقدمة لو اعبزاء، وحدة األطَتة الوحدة ىذه يف منطقي قياس شبة

 نكث مث بايع مسلم وأبو ،(القتل استحق البيعة نكث ومن) جعفر أبا بايع مسلم أبا أن وىي والتسليم اإلقناع
 :القتل يستحق فهو
 .دمو أباح فقد بنا نكث من
 .بِن ا نكث مسلم أبو
 .دمو أباح مسلم أبو إذن



 

515 

 (7م. الرقن التسلسلي )2025(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 أضبد سعيد عبيدون اػبراساين مسلم أ ي قتل يف اؼبنصور جعفر أ ي ططبة
 

 يتحقق وبقتلو مثلهم، وصار طرج حُت عليو بو ُحكم اػبارجُت الناس على بو وبكم كان ما فإن وبذلك
 :امعً  جزاء كونو حيث ومن ،عطاء كونو حيث من (اغبق) يتوحد وىنا اإلمامة، وتتمكن الدين، ويعز العدل،
 لو( اغبق) رعاية. 
 عليو( اغبق) إقامة. 

 بوصفو العطاء يتساوى آطر دبعٌت واإلمامة؛ الدين عزة حيث من اواحدً  فعاًل  والعقاب الثواب هبعل فبا
 .اغبق زاوية من اموتً  بوصفو واعبزاء حياة

 تكرارىا بلغ اليت النص يف الوحيدة الكلمة أن لنا يكشف التكرار زاوية من النص يف التأمل أن واغبقيقة،
 تلبية يف ورغبتو ،جعفر أ ي عقل يف اؼبعٌت ىذا مركزية عن يكشف تكرار وىو ،(اغبق) كلمة ىي نسبة أعلى

 :مرات طبس تكررت وللفرد، ولإلمام، للدين، مطالبو
 (حقو) وإعالء دينو بإعزاز إلمامو اهلل وأبداىا. 
 (حقوقكم) نبخسكم لن إنَّا. 
 عليكم( حقو) الدين نبخس ولن. 
 لو( اغبق) رعاية سبنعنا ومل. 
 عليو( اغبق) إقامة من. 
 يف الضمَت أن مع اهلل، حق وإعالء ،اهلل دين بإعزاز اؼبنكرة ىذه إلمامو كشف الذي ،اهلل حق األول فاغبق

 .األرض يف اهلل حق يبثل اإلمام ألن لإلمام؛ هبنح أن يبكن( اغبق)
 .ويؤديو اإلمام عليو يقوم الذي ،األفراد حق يبثل ،(حقوقكم) الثاين واغبق
 .ويؤديو اإلمام يكفلو الذي ،لألفراد الدين حق الثالث واغبق
 .العادل اغبق ىو اعبزاء فصار امعً  واعبزاء العطاء فيو اربد الذي ،الطاعة عن اػبارج حق واػبامس الرابع واغبق

 واغببك، السبك بُت العالقة عن زبتلف ال بينهما العالقة أن لرأينا امعً  والتناص اؼبقام معياري تأملنا لو (7
 يتسببان أهنما يف يشًتكان وكالنبا طارجو، من بالنص اتصاؽبما يف يشًتكان فهما والقبول، القصد وكذلك

 اؼبعٌت كبو يتجو وتارىبي واقعي سبب اؼبقام أن يف ىبتلفان أهنما غَت فضائو، واتساع النص تواصل يف
 ينفصالن ال وكالنبا واألسلوب، والشكل العالقة كبو يتجو فٍت سبب والتناص واؼبضمون، واؼبوضوع

 .وتواصلو النص نصية تسهم لغوية وحدة ويبثالن
 بعده يف النص حدوث أسباب لنا يكشف ،اومقامً  اسياقً  يعد أن يبكن ما النص ىذا مقدمة يف جاء

 :والتارىبي الواقعي
 الذي علي بن عبداهلل عمو غبرب أرسلو قد كان اؼبنصور أن وذلك ه،137 سنة اػبراساين مسلم أبو تلقُ ))

 إىل عبداهلل اهنزم عبداهلل، عسكر يف كان ما صبيع وغنم عليو، مسلم أبو انتصر لماف بالشام، عليو طرج
 أمُت: وقال مسلم أبو فغضب أموال، من اؼبعسكر يف ما على للحفاظ طدمو بعض اؼبنصور أرسل البصرة،
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 طراسان، إىل والتوجو اؼبنصور، طاعة عن اػبروج على وعزم اؼبنصور، وشتم! األموال يف طائن الدماء، على
 (9)((وقتلو إليو استقدمو حىت بو يتلطف اؼبنصور فجعل

 النص، صاحبت اليت والدواعي األسباب األساسية عناصره ؾبموعة يف ىذا اؼبصاحب اؼبقام نص يكشف
/ الشخصيات: يف العناصر ىذه إصبال ويبكن والنفسي، واالجتماعي التارىبي وسياقو واقعو إىل تعيده واليت

 وظيفة إىل للمعٌت، والتعديد والتأثَت الفن، وظيفة من اػبطبة نص وبرف حبيث واؼبكان،/ والزمان/ واألحداث
 .للمعٌت والتحديد والتسبيب، التاريخ،

 .علي بن عبداهلل اؼبنصور وعم صور،نواؼب مسلم، فأبو: الشخصيات أما
 علي بن عبداهلل واهنزام علي، بن عبداهلل على مسلم أ ي وانتصار علي، بن عبداهلل فحرب: األحداث وأما

 .للبصرة
  .ه137 فسنة:  الزمان وأما
 .والبصرة فالشام: اؼبكان وأما

 واالحتمالية، بالعموم، اؼبغمور الفرد من وهبعل التاريخ، إىل األدب من النص اؼبقام يسحب ىكذا
 :اػبراساين مسلم أبو ىو واؼبكان الزمان يف اؿبددً  افردً ( أحدٌ / من/ من/ الناس) واػبيال،

 

 تحديدىا عناصر المقام
 أبو مسلم الخراساني، أبو جعفر المنصور، عبداهلل بن علي. الشخصيات
 انتصاره على أبي مسلم، انهزامو في البصرة.حرب عبداهلل بن علي،  األحداث
 ىـ.131سنة  الزمان
 الشام، البصرة. المكان

 

 فعلو دبا يتعلق اػبطبة، بنص اأيضً  اتصال لو مسلم، بأ ي مهم اتصال لو اؼبقام نص من آطر جزء ىناك
 على أمُت وقال مسلم أبو فغضب): )األموال على حفاظ من جعفر أبو منو طلبو ؼبا فعل ردة يف مسلم أبو

 (10)((طراسان إىل والتوجو اؼبنصور، طاعة عن اػبروج على وعزم اؼبنصور، وشتم األموال، يف طائن الدماء،
 :مهم عالئقي بشكل اػبطبة نص مع امقاميً  يًتاسل جزء وىو

 إىل اػبطبة يف يشَت أمر وىو الفعل، وتنفيذ بالفعل تتعلق مسألة طراسان إىل والتوجو اػبروج على فالعزم
 تتعلق مسألة فهي اؼبنصور، وشتم األموال، يف طائن الدماء، على أمُت: بالقول التلفظ وأما ،(اليد آثار)

 وتفلت االنفعال ويزيد العقل، رقابة تقل إذ الغضب ساعات يف (اللسان فلتات) إىل يشَت ما وىو بالكالم،
 صفحات) إىل يشَت ما وىو صفحاتو، على ويرتسم وجهو، يف يتضح أمر فهو مسلم أ ي غضب وأما اللسان،

 :اآليت اعبدول يوضحو كما( الوجو
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 في سياق النص ومقامو في النص

 خراسان إلى والتوجو المنصور، طاعة على الخروج على وعزم آثار يده
 المنصور األموال، وشتم في خائن الدماء، على أمين فلتات لسانو

 فغضب أبو مسلم صفحات وجهو
 

 النصوص عالقات بتحويل يقوم إذ التناص، ىو اؼبقام مع اػبارج يف النص تواصل من الثاين اعبانب
 ووبوؽبا التأثَتية الطاقة النص ىذا منهما يستمد أساسيان  نصان وىناك اغباضر، النص معٌت اذباه يف السابقة

وهبعالن  ؼبشروعيتو، مصداقية وإعطاء فاعليتو، من للرفع داطلية بأدلة ويبده ططابو، يعزز ربوياًل  فضائو إىل
 .الشريف اغبديثي والنص الكرمي، القرآين النص نبا النصان ىذان القارئ يتحرك ال شعوريًا للتفاعل معو،

 أيها يا: )النص مفتتح يف يتمثل ،بسيط األول معو، أساسيان تناصيان اتصاالن فهناك القرآين النص أما
 ىذه من ويستمد للناس، ططابو يف الكرمي القرآن نداءات من اكثَتً  النص بو يباثل الذي النداء ىذا( الناس

 ،واآلطرة الدنيا يف عليو اؼبًتتب والعطاء اإليبان إىل والدعوة ربملو الذي اغبق مع معنوية مطابقة اؼبماثلة
 :كاآلية العذاب، من يولع يًتتب وما الكفر من والتحذير

  ىئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۆئې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ 

 :واآلية [.ٓٚٔلنساء: ]ا چی  ی  ی  ی  
ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ 

 [.٘ٚٔ - ٗٚٔلنساء: ]ا چۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  
 ،أعمق بشكل عالقاهتا النص يستلهم ،الكرمي القرآن من ؿبددة بسورة فيتعلق الثاين االتصال وأما
 معهما وتتداطل هبما تتصل اليت اؼبختلفة البدائل وأشكال ،واؼبؤمنُت الكافرين بُت الداليل فضاءىا ويستوحي

 .ؿبمد سورة ىي السورة ىذه السورة، يف
 :وبدائلها كفروا الذين عن ففيها
  ٔؿبمد:  چٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ . 
  ٖؿبمد:  چڦ                 ڦ              ڄ  ڄ  چ . 
  ۉ  چ ۅ             ۅ    . ٛؿبمد:  چۋ  
  يب  جت   حت  خت  چ  . ٔٔؿبمد:  چىب  
  ٕٔؿبمد:  چٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ چ. 
  ٙٔؿبمد:  چى  ائ  ائ  ەئ                 ەئ  وئ  وئ  چ . 
  ٕ٘ؿبمد:  چۀ  ہ  ہ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ . 
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  ﮲   چ  . ٕٙؿبمد:  چے  ے           ۓ  ۓ  
  ٜٕؿبمد:  چ      ڭ  ڭ  چ . 
  ٗٔؿبمد:  چڍ  ڌ  چ . 
    چ  .ٕٛؿبمد:  چ           
   :وبدائلها آمنوا الذين عن وفيها
  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹچ  . ٕؿبمد:  چٹ             ٹ    ڤ    ٹڀ   ڀ  
  ٖؿبمد: چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ . 
  ٚؿبمد:  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ . 
  ٔٔؿبمد:  چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  چ . 
  ٕٔؿبمد: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ . 
  ٗٔؿبمد:  چڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  چ . 
  ٘ٔؿبمد: چ  ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژچ . 

 :لو والطائعُت اإلمام عن اػبارجُت من النص يف اؼبوجودين للفريقُت موازيُت فريقُت أمام نكون وىكذا
 سبيل عن الصادون/ للباطل اؼبتبعون/ الدين عن اؼبرتدون/ للهوى اؼبتبعون/ اهلل أنزل ما الكارىون/ الكافرون

 .لألرحام اؼبقطعون/ اؼبفسدون(/ اؼبنافقون) مرض قلوهبم يف الذين/ اهلل أسخط ما اؼبتبعون/ اهلل
 :ابلهميق

 .للحق اؼبتبعون/ اؼبتقون/ رهبم من بينة على الذين/ اؼبؤمنون
 :باآليتُت عالقتو من ططابو يف للطاعة اتعزيزً  النص ويستمد
  ٕٔؿبمد:  چڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڄچ . 
  ٖٖؿبمد:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  چ. 

 والعهد البيعة ألصحاب والعطايا واغبقوق اغبق النص يف توازي واليت الفريقان يناؽبا اليت والعاقبة اؼبصَت أما
 :فهي البيعة ونكث اؼبعصية ألصحاب اغبق وإقامة واؼبوت بالقتل واغبكم والطاعة،

 :األول الفريق فعاقبة
/ اللعن/ الرقاب ضرب/ النار يف اػبلود/ عليهم دمر/ أعماؽبم أحبط/ ؽبم اتعسً  /الرقاب ضرب /أعماؽبم أضل
 .اؼبواالة عدم/ واألدبار الوجوه ضرب/ األبصار تعمية

 :الثاين الفريق وعاقبة
 . اعبنة دطول/ اؼبواالة/ األقدام تثبيت/ النصر/ البال إصالح/ السيئات تكفَت
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 تنضوي وما والكفر، اإليبان طريف بُت والعالقات الكلمات لًتاسل اومستثارً  اؿبّفزً  التناصي اعبو يكون ىكذا
 .كلمات من ربتهما
ڳ  چ:كلماهتا من كثَت يف اوسباسً  اواستلهامً  داللة وأكثر أقرب اتناصيً  اتصااًل  تتصل اآلتية اآليات بقيت

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڱ  ڱ  ڱ   ں   ھ    ۀڱ   ھ  ھ     ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

﮽       ﮾  ﮿    ﮷ے  ے           ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ﮸  ﮹  ﮺        ﮻  ﮼ 

﯀  ﯁                                

ۇ  ۆ  ۆ    ۇ   پ    پٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ           ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ١٣ – ٥٢محمد:  چ ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ڀپ   پ  ڀ

 الكفر، وإضمار الطاعة إظهار وفيو والنفاق اهلل، أسخط ما واتباع اعبزئية، والطاعة والكره، فاالرتداد،
 تتحرك للخطبة تستمع وىي الناس وهبعل ،اػبطبة تلقي إىل النص يعيدىا السلبية الصفات ىذه كل والضغينة،

 إن اػبطبة، مصداقية من ترفع ،دينية شرعنة ويعطيها اآليات، يف الصفات ىذه مع العالقات ىذه وعيهم يف
 ،(﮸  ﮹  ﮺         - األئمة غش تسروا وال) اآليات يف اؼبوجود اإلسرار نفسو ىو اػبطبة يف اؼبوجود اإلسرار
 ،وأعمااًل  أفعااًل  بوصفها( يده آثار) وبُت ،(ٱ   ٻ  ٻ  )و ،(إلمامو اهلل فأبداىا) بُت التماثل ويزداد

 ،(ٻ  ٻ)و( وجهو صفحات) وبُت ،(  ڀپ  ڀ   )و( لسانو فلتات) وبُت ،(ڀ  ڀ      ٺ  )و
 :ٜٕالفتح:  چٹ   ٹ  ٹ  چ : اآلية يف كما الوجو يف تتضح والسيماء

 في القرآن في النص
 ٱ   ٻ  ٻ   ٻ      فأبداىا اهلل إلمامو

 ﮸  ﮹  ﮺         وال تسروا غش األئمة
 ڀ  ڀ      ٺ   آثار يده

   ڀپ  ڀ فلتات لسانو
 ٻ  ٻ صفحات وجهو

 

فإن مل يستطع  ،ا فليغَته بيدهالنص اؼبتناص الثاين ىو اغبديث النبوي الشريف: ))من رأى منكم منكرً 
اغبديث يتكلم عن فعل تغيَت اؼبنكر يف درجات ، (11)وذلك أضعف اإليبان(( ،فإن مل يستطع فبقلبو ،فبلسانو

)بلسانو(، وىو األوسط، وفعل وىو األقوى، وفعل الكالم: )بيده(   :ثالث من قوة الفعل: فعل العمل
، وىذا الصمت ىو صمت الرفض واالستنكار والغضب؛ ولذلك يرتسم على بقلبو( وىو األضعف مت: )الص

يتكلم اغبديث عن اؼبنكر الظاىر الذي وبتاج  (،الوجو كما يظهره الفعل التناصي يف النص: )صفحات وجهو
لنص عن اؼبنكر اػبفي الذي البد أن يظهر، واليد واللسان والقلب أدوات وأفعال ا، يف حُت يتكلم اتغيَتً 
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ن اليد واللسان وصفحات الوجو يف النص أمكنة يظهر فيها اؼبنكر وىبرج من أتستخدم لتغيَت اؼبنكر، يف حُت 
ث ال بالتذكَت، وىو ي )منكرة( بالتأنيا(؛ بل ظبُّ نكرً )ماؼبنكر يف النص  اػبفاء إىل االنكشاف؛ ولذلك مل يسمَّ 

ا من الظاىر، وىنا يكمن دور التحويل التناصي أمر هبعل اؼبنكرة أعظم وأكرب؛ ألن اػبفي أكثر إثارة وتأثَتً 
الذي يقوم بو النص بالتعالق مع اغبديث: من الظهور إىل اػبفاء، ومن التذكَت إىل التأنيث، ومن كون اعبوارح 

 :ؼبنكرا لظهور اأدوات إىل كوهنا فضاء ومسرحً 
 في الحديث في النص
 بيده آثار يده

 فبلسانو فلتات لسانو
 فبقلبو صفحات وجهو

 

 :مع النص يف اعبدول اآليت واؼبقامويبكن رؤية وحدة التناص القرآين واغبديثي 
 

 في المقام في الحديث في القرآن في النص
  وعزم على الخروج  بيده ڀ  ڀ      ٺ   آثار يده

 خراسانوالتوجو إلى 
      أمين على الدماء  بلسانو   ڀپ  ڀ فلتات لسانو

 خائن في األموال
 فغضب أبو مسلم بقلبو ٻ  ٻ صفحات وجهو

 

 يريد أنو صحيح واحد، لغوي مستوى يف مباشرة بطريقة ؿبددة رسالة يوصل ااعتياديً  اػبطبة نص يكن مل (8
 ىبرج ال فعاًل  مسلم أ ي قتل من هبعل وأن اإلمام، عن اػبروج وعدم الطاعة رسالة يوصل أن (مقصديتو) يف

 الرسالة ىذه يوصل أنو غَت والتسليم، واالقتناع بو( القبول) مث ومن والقانون، والشريعة العدالة إطار عن
 يف تقوم (12)الداللية والناحية النحوية الناحية يف بوجراند دي تعبَت حد على أو واؼبعٌت، اللغة يف بطريقة

 مستوى إىل فيها اإلعالمية درجة من ترفع حبيث االحتماالت؛ وإثارة الالمباشرة على صياغاهتا من كثَت
 واػبطاب النص) جراند بو دي كتاب يف وصفها ورد اليت ىي اإلعالمية ىذه والتأثَت، التفكَت من عال

  :اآلتية باألوصاف( واإلجراء
 النظر يستوقف ما أن واغبقيقة. (13)البدائل وكثرة اعبزم، وعدم التوقع، وعدم واالحتمال، والتنوع، اعبدة،

  :عندنبا الوقوف يبكن تعبَتان ىذه اإلعالمية زاوية من اػبطبة لغة يف والفهم
  .اؼبعصية وحشة إىل الطاعة أنس من زبرجوا ال: األول
 :االحتماالت من ؾبموعة فهمو يثَت تعبَت وىو
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 ووبضر البال، وراحة واؽبدوء باألنس صفو ت حالة أو مكان على فيو التعبَت ضبل يبكن ما الفهم من فثمة 
 ىذا لوازم من الزمة( الوحشة) سبثل اؼبعصية ومثلها اؼبكان، أو اغبالة ىذه لوازم من الزمة بوصفو( األنس)

 .باالستعارة البالغة تسميو ما ىو النسق وىذا اؼبكان،
 عليو لمثّ  الذي ذلك التشبيو؛ إىل ينتمي اتركيبً  فيو اإلضايف الًتكيب اعتبار يبكن ما الفهم من وشبة 

 ،(14)عبُتٌ  واؼباء ،ذىبٌ  األصيل   أن فمثلما و)ماء اؼبالم(، ،(اؼباء ُتو)عبُ  ،(األصيل ذىبُ ): ـب البالغيون
(، وكذلك: )الباطل ظلمة( و)اغبق ضياء(، كما وحشةٌ  اؼبعصيةُ )و ،(أنسٌ  الطاعةُ ): كذلك، (15)واؼبالم ماء

النويري يف هناية األرب هبذه الرواية: )) وال سبشوا يف ظلمة الباطل بعد سعيكم يف ضياء ورد يف رواية 
 . البليغ اإلضايف التشبيو سبيل على (16)اغبق((

 واؼبعصية، والطاعة والوحشة، األنس بُت اؼبتضاد التقابل باب يف يدطالن الًتكيبُت هبعل ما الفهم من وشبة 
 ىذه بُت ىنا اغبسم اؼبهم من وليس الثنائيات، يف اؼبتمثّلة العالقات ضمن اسابقً  اندرج ما وىو

 وإمبا ،التأثَت العالية اإلعالمية ىذه سبوت مث ومن االحتماالت، ىذه يقتل اغبسم ألن الثالثة؛ االحتماالت
 .هبا اإلوباء وقوة االحتماالت ىذه طلق على النص قدرة عن الكشف ىو اؼبهم

 وعدم بالعموم فمغلّ  سياق وىو الغمد، ىذا طيب أجزرناه القميص ىذا عروة نازعنا من: فهو الثاين وأما
 إليها أشار اليت اإلمامة باألحرى أو اػبالفة، ىنا القميص بعروة واؼبقصود ،(من) الشرط اسم منذ التحديد

 .نفسو اللفظ هبذا النص
والرفد، فأنت  الناس لطلب اغباجةبو ويقصده  ويتمسك بو، ويوثق عليو، يعول ما كل فهي العروة وأما

، وعروة الدلو والكوز وكبوه (17)منو فتأكل اإلبلْ  فيو ت ْشُتو الذي اؼبلتفّ  الّشجروالعرى السادة و  تعروه وتنتابو،
 وعرى الصداقة عرى يف اجملاز إىل ارتفاعها ومنها (18)مقبضو، وعرى اؼبزادة آذاهنا، وعروة القميص مدطل زره.

 يف استقر قد القميص يكون وإغالقو عليو والسيطرة بإمساكو الذي القميص يف األىم اعبزء إذن العروة. احملبة
 العروة يف األمر ىو كما واألقوى فيو األىم اعبزء إهنا القميص، يف اعاديً  اجزءً  ليست فالعروة وعليو اعبسد،
يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت    ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ : اآلية يف الوثقى

 للنجاة ينقطع ال سبب بأقوى الدين من استمسك أي ؛ٕٙ٘ البقرة: چجح  مح  جخ    مججث  مث  ىث  يث  حج
 وقال اإليبان :ؾباىد فقال بو اؼبشبو الشيء يف اؼبفسرين عبارة واطتلفت: ))لقرطيبا يقول .((القيامة يوم

 معٌت إىل ترجع عبارات وىذه اهلل، إال إلو ال: والضحاك جبَت بن وسعيد عباس ابن وقال اإلسالم،: السدي
     . اؼبرسل اجملاز سبيل على عليو الًتكيز على عالمة فإهنا ،القميص يف أىم جزء العروة وألن ؛(19)((واحد

 إليو والوصول عنو للسؤال اوتشوقً  احتمااًل  ىبلق الغمد خبيب التعبَت أن غَت السيف ىو الغمد طيب أن شك وال
 من نوعُت لدينا فإن وىكذا للسيف، اؼبباشر كرالذ  تأثَته يف يفوق ،واػبوف التفكَت يف اللغز تشبو ةبطريق

 كذلك والكل، اعبزء بُت اؼبنطقية من كثَت ففيهما ،واحد ؿبور إىل ينتميان ،والكناية اؼبرسل اجملاز :ىنا الشكل
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 صنفهما كما االستبدال على فيقومان والتشبيو االستعارة أما اجملاورة، على تقومان والسيف، الغمد بُت اللزوم
 .نجاكوبسو  رومان قبل من

 :والنتائج الخاتمة
 يف واغببك السبك توحيد يبكن النظم، يف واؼبعٌت اللفظ إىل النظر اعبرجاين القاىر عبد وحد كما 

 وحدة يف التحليل يسهم وبذلك ؛التعالق يف والتناص واؼبقام االلتحام، يف والقبول والقصد االنسجام،
 .التجزيئي والنظر الثنائية امتجاوزً  التصور

 ثالث متآزرة نصية ووحدات أبنية يف، مث الطاعة واستعادة الطاعة يف بنية كربى وىي النص يتحدث :
 . اعبزاء ووحدة العدل، ووحدة النصح، وحدة

 اؼبنكرة/ الغش/ اؼبعصية: يف الفعل ببدائلها تتكرر كلمات يف امتدرجً  انصيً  ارابطً  االستبدال يبثل /
 .مسلم أبو/ نكث من/ نازعنا من/ أحدٌ / الناس: الشخص يف سبثل كما النكث،/ اؼبنازعة

 الشأن ضمَت صبل يف اؼبعاين ىذه واستمرت والسلطة، والعلو العظمة معاين اؼبكربة بالضمائر اػبطاب ثليب 
 . البيعة ونكث القميص، ومنازعة اؼبنكرة، إسرار: من عظمى قضايا يف
 والبيعة، الطاعة عالقات وىي والنور، والبياض الوضوح على تقوم أفقية: ـبتلفتُت ثنائيتُت وفق النص ينبٍت 

 .البيعة ونكث اؼبعصية عالقات وىي والظالم، والسواد الغموض على تقوم وعمودية
 واآلطر بالقلب أحدنبا ،واحد لفعل وجهُت بوصفهما واإلسرار اػبروج حدثي بُت العطف يربط 

 يربط كما والوجو، واللسان اليد: الظاىرة اغبسي الفعل أجزاء بوصفها اعبوارح بُت يربط كما باعبوارح،
 .بالفرد عالقتو يف الدين وحق باإلمام عالقتو يف الدين حق بُت

 بنا نكث مسلم أبو/ دمو أباح فقد نكث من: مسلم أ ي قتل لتربير اؼبنطقي القياس على النص اعتمد /
 .القتل فاستحق دمو، أباح مسلم أبو إذن

 وحق الدين، وحق اإلمام، حق: مرات طبس إىل وصل النص يف تكرار نسبة أعلى( اغبق) كلمة بلغت 
 .جزاء بوصفو واغبق عطاء، بوصفو واغبق الفرد،

 كبو يتجو افنيً  اسببً  التناص ويبثل واؼبضمون، واؼبوضوع اؼبعٌت كبو يتجو اوتارىبيً  اواقعيً  اسببً  اؼبقام يبثل 
 النص نصية يف تسهم واحدة لغوية وحدة ويشكالن ينفصالن ال وكالنبا ،واألسلوب والشكل العالقة

 .وتواصلو
 الكفر صفيت مع طاصة ؿبمد، سورة مع وبالتحديد الكرمي، القرآن مع تناصية عالقة يف النص يدطل 

  پ  پٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ٱچ :اآلية مع التناص ويتعمق السورة، يف وبدائلهما واإليبان

 . ٖٓؿبمد:  چٺ      ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ
 يستطع مل فإن بيده، فليغَته امنكرً  منكم رأى من: ))النبوي اغبديث مع تناصية عالقة يف النص يدطل 

 ((.اإليبان أضعف وذلك فبقلبو يستطع مل فإن فبلسانو،
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 اليت اإلعالمية وىي والتضاد، البليغ، والتشبيو االستعارة، احتماالت طلق إىل النص يف اإلعالمية ترتفع 
 .والكناية اؼبرسل اجملاز نسقي يف واجملاورة السببية على تقوم أقل إعالمية شبة حُت يف االستبدال، على تقوم

 النص:
 علي بن عبداهلل عمو غبرب أرسلو قد كان اؼبنصور أن وذلك ه،137 سنة اػبراساين مسلم أبو تلقُ 
 إىل عبداهلل اهنزم عبداهلل، عسكر يف كان ما صبيع وغنم عليو، مسلم أبو انتصر بالشام، فلما عليو طرج الذي

 أمُت: وقال مسلم أبو فغضب أموال، من اؼبعسكر يف ما على للحفاظ طدمو بعض اؼبنصور أرسل البصرة،
 طراسان، إىل والتوجو اؼبنصور، طاعة عن اػبروج على وعزم اؼبنصور، وشتم! األموال يف طائن الدماء، على

 وقتلو إليو استقدمو حىت بو يتلطف اؼبنصور فجعل
أحد قط  أيها الناس: ال زبرجوا من أنس الطاعة إىل وحشة اؼبعصية، وال تسروا غش األئمة، فإنو مل يسرّ ))

منكرة إال ظهرت يف آثار يده، وفلتات لسانو، وصفحات وجهو، وأبداىا اهلل إلمامو، بإعزاز دينو، وإعالء 
ا عروة ىذا القميص أجزرناه ن  زع  ناو عليكم، إنو من حقو، إنا لن نبخسكم حقوقكم، ولن نبخس الدين حقّ 

ى أنو من نكث بنا فقد أباح دمو، مث نكث بنا، نا وبايع الناس لنا، علع  ىذا الغمد، وإن أبا مسلم بايـ   طيبَّ 
 .(20)) نا رعاية اغبق لو، من إقامة اغبق عليوو على غَته لنا، ومل سبنعْ فحكمنا عليو ألنفسنا حكم  
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  :مشالهوا
  وما بعدىا. 103( ينظر النص واػبطاب واإلجراء: 1
 .226كبو أجرومية النص الشعري دراسة يف نص جاىلي، ضمن كتاب: يف البالغة العربية واللسانيات األسلوبية آفاق جديدة  ( ينظر2
 .370، 1اإلعجاز: ( ينظر دالئل 3
 .100، 1( ينظر اؼبصدر السابق: 4
، مرآة الزمان 25/ 2، ؾبمع األمثال: 64، الكامل يف التاريخ: ه/ 46/ 3، ذبارب األمم وتعاقب اؽبمم: 94/ 8( تاريخ الطربي: 5

 .31: ، صبهرة ططب العرب75/ 22، هناية األرب: 101/ 1، غرر اػبصائص الواضحة: 84/ 12يف تواريخ األعيان: 
 وما بعدىا.  157، 1( ينظر معاين النحو: 6
 دراسة - اغبديث اللغة علم ضوء يف الكرمي القرآن لغة يف والثنائيات االطتالف ، وينظر: مبدأ 139( ينظر علم اللغة العام: 7

 التنمية ربقيق يف اإلنسانية العلوم دور" الرابع العلمي باؼبؤسبر طاص عدد حضرموت، جامعة ؾبلة عبيدون، سعيد أضبد -استكشافية
 .251يف العنوان: االطتالف يف علم اللغة اغبديث:  .اؼبكال 2019 يوليو 25 األول اعبزء" اؼبستدامة

، عدد أكتوبر/ 5( ينظر اللغة اؼبعيارية واللغة الشعرية، تأليف يان موكاروفسكي، ترصبة وتقدمي ألفت كمال الرو ي، فصول، مج: 8
 .17، والبنيوية وعلم اإلشارة:  48وينظر مشكلة البنية:  .84نوفمرب/ ديسمرب: 

 .31(  صبهرة ططب العرب: 9
 ( اؼبصدر السابق الصفحة نفسها.10
 .69، 1( صحيح مسلم: 11
  .251( ينظر النص واػبطاب واإلجراء: 12
 .151، 249( ينظر اؼبرجع السابق: 13
 .207، 3( ينظر جامع الدروس العربية:14
 .100الكثَتة عند أ ي سبام من ىذا النوع  يف: شعر أ ي سبام ـ دراسة يف أسلوبو ـ :( ينظر الصياغات 15
 .75: 22( هناية األرب: 16
 .235، 2( ينظر العُت: 17
 ( ينظر لسان العرب مادة: عرا.18
 .282، 3( تفسَت القرطيب: 19
 .235، 2( ينظر العُت: 20

 

 :والمراجع المصادر
 الكرمي القرآن. 
 الطبعة بغداد، الثقافية، الشؤون دار حالوي، ناصر. د مراجعة اؼباشطة، ؾبيد ترصبة ىوكز، ترنز اإلشارة، وعلم البنيوية 

 . 1986 األوىل،
  ىـ، دار الًتاث، بَتوت.1387ىـ(، الطبعة الثانية 310تاريخ الطربي، ؿبمد بن جرير الطربي، )ت 
  سروش، طهران2000،  2 طىـ(، ربقيق أبو القاسم إمامي، 421ذبارب األمم وتعاقب اؽبمم، مسكويو، )ت ، 
 بَتوت صيدا، ،1993 - 1414 ،28 ط ،(1364 ت) الغالييٍت سليم ؿبمد مصطفى العربية، الدروس جامع. 
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 الكتب دار ،1964 - 1384 الثانية، الطبعة أطفيش، وإبراىيم الربدوين أضبد ربقيق القرطيب، القرآن، ألحكام اعبامع 
 .القاىرة اؼبصرية،

 .صبهرة ططب العرب يف عصور العربية الزاىرة، أضبد زكي صفوت، اؼبكتبة العلمية، بَتوت، لبنان 
 اؼبطليب، يوسف مالك. د العر ي النص مراجعة عزيز، يوسف يوئيل الدكتور ترصبة سوسَت، دي فردينان العام، اللغة علم 

 .بغداد عربية، آفاق دار ،1985
  ،د مهدي اؼبخزومي،  ، ربقيق:ىـ(170: تأضبد بن عمرو بن سبيم الفراىيدي البصري )أبو عبد الرضبن اػبليل بن العُت

 .دار ومكتبة اؽبالل، د إبراىيم السامرائي
 أبو إسحق برىان الدين ؿبمد بن إبراىيم بن وبِت بن ىـ( 718، )ت غرر اػبصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة

ىـ 1429الطبعة: األوىل،  شيو ووضع فهارسو: ابراىيم مشس الدينضبطو وصححو وعلق حوا، علي اؼبعروف بالوطواط
 .لبنان –دار الكتب العلمية، بَتوت  م2008 -
 جامعة الكويت ،2003 ،1ط مصلوح العزيز عبد سعد. د - جديدة آفاق - اللسانية واألسلوبيات العربية البالغة يف 

 .الكويت
 مكتبة شاكر، ؿبمد ؿبمود( فهر أبو) عليو وعلق قرأه ،(471 ت) اعبرجاين القاىر عبد تأليف اإلعجاز، دالئل كتاب 

 .والنشر، القاىرة للطباعة اػباقبي
 أبو اغبسن علي بن أ ي الكرم ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اعبزري، عز ، الكامل يف التاريخ

دار ، م1997ىـ / 1417الطبعة: األوىل، ، تدمريعمر عبد السالم ، ربقيق: ىـ(630الدين ابن األثَت )اؼبتوىف: 
 .لبنان –الكتاب العر ي، بَتوت 

 دار ؿبمد ؿبِت الدين عبد اغبميدىـ(، ربقيق:  518، )ت أبو الفضل أضبد بن ؿبمد بن إبراىيم اؼبيداين، ؾبمع األمثال ،
 اؼبعرفة، بَتوت، لبنان.

 سبط ابن اعبوزي»يوسف بن ِقزْأُوغلي بن عبد اهلل اؼبعروف بـ  مشس الدين أبو اؼبظفر، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان »
ربقيق وتعليق: ؿبمد بركات، كامل ؿبمد اػبراط، عمار روباوي، ؿبمد رضوان عرقسوسي، أنور ، ىـ( 654 - 581)

لطبعة: ا، طالب، فادي اؼبغر ي، رضوان مامو، ؿبمد معتز كرمي الدين، زاىر إسحاق، ؿبمد أنس اػبن، إبراىيم الزيبق
 .سوريا –دار الرسالة العاؼبية، دمشق ، م2013 -ىـ 1434األوىل، 

 للطباعة مصر دار إبراىيم، زكريا الدكتور البنية، مشكلة. 
 للطباعة الفكر دار ،2000 - 1420 األوىل، الطبعة األول اعبزء السامرائي، صاحل فاضل الدكتور النحو، معاين 

 .األردن عمان، والنشر،
  أضبد بن عبد الوىاب بن ؿبمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين ، يف فنون األدبهناية األرب

 .دار الكتب والوثائق القومية، القاىرة، ىـ 1423الطبعة: األوىل، (، 733، )ت النويري
 :العلمية  الرسائل

 البصرة. جامعة اآلداب، كلية ،2000 دكتوراه، رسالة عبيدون، سعيد أضبد - أسلوبو يف دراسة - سبام أ ي شعر 
 :البحوث 
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  :عدد أكتوبر/ 5اللغة اؼبعيارية واللغة الشعرية، تأليف يان موكاروفسكي، ترصبة وتقدمي ألفت كمال الرو ي، فصول، مج ،
 نوفمرب/ ديسمرب.

 عبيدون، سعيد أضبد -استكشافية دراسة - اغبديث اللغة علم ضوء يف الكرمي القرآن لغة يف والثنائيات االطتالف مبدأ 
 اعبزء"  اؼبستدامة التنمية ربقيق يف اإلنسانية العلوم دور"  الرابع العلمي باؼبؤسبر طاص عدد حضرموت، جامعة ؾبلة

 .اؼبكال 2019 يوليو 25 األول
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The Sermon of Abu Jaafar al-Mansur on the Killing of Abu Muslim Al-Khorasani 

A study in the light of text science 

 

Dr. Ahmed Said Obaidoun 

 

Abestract: 
 

This research reconsiders the terminology of text science and the awareness of textual 

analysis in the light of its unity according to the theory of Abdul Qaher Al-Jarjani in the 

unification of the pronunciation and meaning in the composition. It unites cohesion, 

coherence in harmony, intentionality and acceptability in mergeration, and situationality 

and intertextuality in correlation. As for the informationality, it is connected to the 

figurative nature of the text and represents part of its harmony, analyzing the sermon of 

Abi Jaafar Al-Mansur in the killing of Abu Muslim Al-Khorasani in the light of the science 

of the text. 
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