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طفال دب اأَلالروابط اللغوية واألساليب البالغية احلجاجية يف َأ  

 عند طالل حسن

 و َأمحد عدنان محدي  رفل حازم العجيلي 

3/10/2020 تأريخ القبول:       15/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

قناعية أل عد  ت         نماا  يعتادا  الروابط اللغوية واألساليب البالغية آلية حجاجية وا 
اللغة عنصًرا أساسًيا للتأثير واإلقناع أوًًل ، وعاااًل امًاا في ربط النص األدبي الحجاجي 
وتوضيح دًلًلته ، وباا أ  النص الحجاجي األدبي اوجه للطفل وجب انتقاء روابط  
ة وأساليب تعال على شد الذه  وتوجيه اًلنتباه تجاه النص الاقروء، وقد وجدنا هذه الايز 

عند طالل حس  إذ  قدم نصه األدبي بصورة تعتاد على التشويق واإلثارة ، فشحذ الذه  
ة عبر اللغة بوصفما عنصًرا أخاًذا في توضيح دًلًلت النص، كاا أعطى صورة اقرب

اا يحكم       ألأ استطاع تقريب  الافاهيم للاتلقي ، وبمذاللطفل باستعااله أساليب بالغية
وابط اللغوية واألساليب ر ة التي يبدعما الكاتب باستعااله للالنص دًلًلته الاضار 

لذا قسانا البحث الى ابحثي  اًلول :اعنو  بالروابط اللغوية الحجاجية التي   البالغية
  ام الابحث قسانما الى ثاانية روابط وقد درجنما حسب هيانتما في ادب طالل حس

ية نااها الى اًلساليب البيفقد قسانساليب البالغية الحجاجية الثاني والاعنو  باألأ 
 واًلساليب البديعية .

قناع ةيحجاج ةيآل ،ةيالبالغ بياألسالالكلمات المفتاحية:       .اللغة عنصًرا ،ةيوا 
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 المقدَّمة :           
 الروابط واألساليب الحجاجية

 ة:الحجاجياللغوية الروابط المبحث األول: 
صطلًحا حجاجًيا  يأتي لبياا  أهاياة اللغاة فاي عالياة التاأثير تعد الروابط اللغوية  ا        

ذا اا عدنا إلى الجذر الثالثي لما لوجادنا أناه  في الاتلقي عبر اقناعه بالحجة الالقاة إليه، وا 
عائد إلى الفعل الثالثي )ر، ب، ط(، وانه ربط الشيء يربطه ربًطا، فمو اربوط، والربااط: 

ترابط في علم الفلسفة هو قيام عالقة بي  اادركي  ًلقترانمااا وال (1)اا ربط به، والجاع ربط 
فاااي الاااذه  لسااابب ااااا،  فالعالقاااة باااي  الاااادركي  يشاااابه الفمااام التاااداولي للعالقاااة باااي  الحجاااة 

، وااا  هنااا يدكااد ديكااارو بااأ    اًلسااتعاال اإلقنااااعي (2)والنتيجااة بوصاافما و يفااة إقناعياااة  
فاالروابط اللغوياة   .(3)اوجود في ن ااماا الاداخلي   للغة، ليس شيًئا اضاًفا إلى اللغة بل إنه

ليااة الااربط اااا هااي إًل وساايلة إقناعيااة وآليااة حجاجيااة   ألنمااا تااربط بااي  الحجااة والنتيجااة وعا
  لااذا فقااد عرفمااا اوشاالر وربااول بأنمااا:   عبااارة عاا  عالقااة لسااانية هااذه تحتاااى إلااى اإلقناااع

بط  بمااذا الاعنااى يعااد الاعيااار الااذ  تااربط بااي  غرضااي  لغااويي  داخاال القااول نفسااه   فااالرا
  ألنااه يعااال علااى تحديااد بنياااة (4)يضاابط الاقتضاايات التااي ياكاا  استخالصااما اااا  القااول 

الاروابط الحجاجياة لماا دور فاعال فاي بنااء  امااة  لاربط الانص األدباي،النص بوصفه آلياة 
اإلقناعياة  وبذلك يعتااد فاي العالياة  سمم في إبراز اًلستنتاى الاعرفيتسلسالت الخطاب وت

 على اللغة بوصفما العنصر األهم في اإلقناع.
ولقاااد وجااادنا اااا  خاااالل تتبعناااا للاااروابط الحجاجياااة باااأ  الكاتاااب قاااد اساااتعا  بعااادد اااا       

الااااروابط الحجاجيااااة ليعااااال علااااى ربااااط الحجااااة بالنتيجااااة أوًًل، وليجعاااال النصااااوص احكاااااة 
أكثر أدوات الربط اساتعااًًل هاي الصياغة ثانًيا وقد وجدنا ا  خالل قراءتنا لنصوصه  بأ  

                                                 
 .341: 7لسا  العرب، اادة )ر . ب . ط(، الجزء  (1)
 .241، أحاد كروم: -اللغة واألصولدراسة في  –اًلستدًلل  في اعاني الحروف ( 2)
 .83 -82النص والسياق، فا  ديك، ترجاة عبد القادر قنيني:  (3)
 .63: اللغة والحجاى  (4)
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)الاااواو،  الفااااء،  حتاااى، أل  ،  لكااا ، إ ، أ  ، ثااام، بااال(  وسنوضاااح هاااذه الاااروابط ضاااا  
 هيانتما في النصوص  .  

 الرابط الحجاجي الواو:-1
يعال الارابط الحجااجي الاواو علاى الاربط باي  حجتاي  فماو يعاال علاى الجااع باي    

حجاجًيااا يعااال علااى ترتيااب الحجاا  وتااسااكما وتقويتمااا قضاايتي  اختلفتااي    لااذا يعااد رابًطااا 
، فضاااًل عاا  التاادرى الساالاي الااذ  ي ماار فااي (1) ااا  أجاال إعطاااء نتيجااة إقناعيااة للاتلقااي

( فنجاد باأ  الكاتاب يشاير إلاى قيااة الكرروا )قصاة  .  وقد تاثل ذلاك فاي (2)ترتيب الحج  
 الكاتب:   الصحيح ا  الخاطئ عبر قول أالر 
إلنشاد فري اابرةو وعنرد مشرارغ الغابرة التقرً ارابارا فحيراه مرم سرأل  مر  دعي الكروا  ل"

   .(3) "أشهر منشد عندكم في اابتكم هذه  فأجاب  الطاؤوس
الغابااة  غابااة )إ  الطاقااة الحجاجيااة ت ماار عباار راااز الغابااة فقااد باادأها الكاتااب بااا      

حيااه( بالفعال ) الارتبطاة  لفااء()االغراب( فع  طريق حارف الاربط )غابتكم( لترتبط بدورها با
أكدت ع م حيااء الكاروا  صااحب الصاوت الجايال، أااام الغاراب الاذ  يعطاي عبار حاواره 

 عقياب بالفااء( الدالاة علاى الترتياب والت)عنداا يرتبط جوابه  أخرىاع الكروا  طاقة حجاجية 
الغابااة  فالاادعوة اثلاات الحجااة األولااى للكااروا  عباار إنشاااده فااي الطااادوس(،)لتاارتبط باادورها بااا

ليشاااير   يماااا فماااو رااااز لكااال اااا  ف، ة باااالطاااادوس يعاااد الاعاااادل الحجااااجي لتلاااك الغالكااا  
لى ال لم  ًل  الغرور يخلف ال لم لاذا فقاد رباط الكاتاب الحجااى الاضاار إبحجاى اضار 

الغاراب، الطاادوس( عبار )الواو( ليشير إلى حالة اًلرتباط باي  الغاباة وااثليماا )بأداة الربط 
 قوله:

 . (4)"ت باير أ  ينبس بكلمة واحدةو استدار الكروا  وقفل عائداا إلً ااوم  "
                                                 

اغنااي اللبيااب عاا  كتااب األعاريااب، اباا  هشااام جاااال الاادي  األنصااار ، تحقيااق ااااز   ين اار:( 1)
 . 463ابارك، حاد اهلل  علي حاد اهلل : 

، رائاااد اجياااد -دراساااة حجاجياااة –علاااي علياااه الساااالم فاااي نمااا  البالغاااة  ين ااار: رساااائل اإلااااام ( 2)
 رسالة ااجستير.الزبيد ، 

 . 55قصص قصيرة جًدا ا  اجاوعة )أ  الذ  رأى( :  ،الكروا  ( 3)
 .55الكروا :( 4)
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قااااات بااربط  الحجااا ، وعالااات علاااى ترتيبمااا بالشاااكل الاااذ  يقناااع  الرابطاااة  فااالواو()    
الاتلقااي بالنتيجااة الاتاثلااة فجالااة )وقفاال عائااًدا إلااى غابتااه( أعطاات النتيجااة النمائيااة للكااروا  

ختالف البيئات  ليثير عبرة في نفس الطفل بأ  ينتباه إلاى إلى ا اضار عّبرت بحجاى فقد 
اختالف البيئات في اجتاعه، وأ  يكو  حريًصا في أقواله أاام الناس  أل  كال اقاام اقاال 
فاقال ال لم ينبع ا  الغرور، واقال الحكاة ينبع ا  العدل  لذا فقاد اساتدار الكاروا  وعااد 

 ته. بإلى غا
ويعيشااو  فاي أجااواء الغابااة  ولكاا   تبااطمم  ًلنماام طيااور،فاالواو الرابطااة تاثلاات بار   

أشااارت بحجااااى اضااار إلااى أ  يكاااو  اإلنسااا  اااتاماًل فاااي  عطااف الدالااة علاااى ال واو(الاا)
قراراتااه  ليصاال إلااى حكاام صااائب فااي أقوالااه وأفعالااه  ليكااو  عطوًفااا علااى نفسااه أوًًل كااي ًل 

 لى غابته .عائًدا إقفل الكروا   استداريقع في الامالك   لذا فقد 
 الرابط الحجاجي )الفاء(:-2

تعاااد الفااااء رابًطاااا حجاجًياااا   ألنماااا تعاااال علاااى رباااط النتاااائ  بالاقاااداات، أ  رباااط   
السااابب بالنتيجاااة  لاااذا تقاااوم عالقتماااا علاااى التتاااابع فماااي ضااارب اخصاااوص اااا  العالقاااات 

تلقاي التتابعية يحرص فيما الاحاج  على ربط األحداث ااا يجعل الفعل الحجاجي عند الا
اقبااوًًل واقنًعااا وبالتااالي تساامم فااي توجيااه ساالوكه، فمااي تحااال طاقااة حجاجيااة كباارى تاادخل 
ضاااا  ااااا يسااااى باااا)السبيل التفساااير ( فاااي الحجااااى وهاااي تقنياااة تقاااوم علاااى إثاااارة اًلنتبااااه 

 . (1)وتستجلب اإلصغاء وتيسر بالتالي قبول الحجة 
  حو اآلتي: ( التي قداما الكاتب على النالفيل)في قصة ف          

سرطت علرً أعشرا  و  نهرا تسرللت لري ا ا    األفعً قد استوطنت في الجروارو و إقيل للفيل "
 (2) "العصافير والب بل والحمائم فانتاب  الغضب

                                                 
 –الخطاباة الجديادة  –ين ر: الحجاى أطره وانطلقاته وتقنياتاه اا  خاالل اصانف فاي الحجااى ( 1)

 .332كا ضا  كتاب أهم ن ريات الحجاى ا  أرسطو إلى اليوم: لبريلاا  وتيت
: haybinyakzan.blospot.com قصااص قصاايرة جاااًدا، ادونااة حااي باا  يق اااا  ،  الفياال،( 2)

13:2017. 
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اسااتطاع الكاتااب أ  يرساام الصااورة الشرسااة ل فعااى  )إّ (  فعاا  طريااق أداة التوكيااد   
  ليشاير بحجااى اضاار إلاى العادو التي تسعى إلى المادم، وزرع الخاوف فاي سااكني الغاباة

الااذ  يفتااك بااا  هاام أقاال انااه حيلااة اشاايًرا إلااى األفعااى ليجعلمااا الاعااادل الحجاااجي للعاادو 
كااد بااأ  فعاال الفياال اااا أالتااي تاادل علااى التعقيااب  (الفاااء)ال ااالم الطاااغي، ولكاا  عاا  طريااق 

   فعى.كا  إًل بسبب اا فعلته األ
 :الكاتب لترتبط بدورها بقول 

فررراقتلم جميرررم  -لغضرررب وقررررر أ  ينتصرررر للعصرررافير والب برررل والحمرررائمفانتابررر  ا" 
 .(1)"األشجارو ليقضي علً األفعً الغادرة

الااواو( الاتاثلااة )الااربط  اةانتابااه( كااّو  النتيجااة الحجاجيااة النمائيااة عباار أد)فالفعاال   
الع = فااااقتلع( فااااًلقترتبطاااة بالفعااال )العصاااافير والبالبااال والحااااائم(، والفااااء الا)فاااي قولاااه: 

 المدم= الغضب.
أل  الغضااب ًل يعااال   ليشااير لقارئااه الصااغير بااأ  يكااو  حليًاااا فااي حاال الاسااائل  

إًل  علااى إفساااد األااار، وجعلااه فااي دائاارة اإلجاارام فقااد ساااوى الكاتااب بااي  األفعااى الغااادرة، 
وبااي  الفياال الغاضااب فعاا  طريااق الغضااب هاادم واقتلااع اااواط  البالباال والعصااافير والحاااائم 

ساااوى الغاادر بالغضااب، ولاام يحاال السااالم اشاايًرا إلااى طفلااه الصااغير بااأ  الاحاا  ًل وبااذلك ت
نااااا باااالحلول السااالاية الابنياااة علاااى التااارو  والصااابر واجالااادة األقويااااء  تقااااوم بالغضاااب، وا 

 (ك نفساه عناد الغضاب(لاليس القو  بالصارعة بال القاو  اا  يا)) استعيًنا بقول الرسول 
(2) . 

( فنجااد الكاتااب يقاادم لنااا صااورة عاا  الاارابط الحجاااجي البلبررل بيررتأاااا فااي قصااة )  
 )الفاء( الذ  يعطي تفسيًرا حجاجًيا إذ يبدأ النص على النحو اآلتي : 

                                                 
 . 13الاصدر نفسه: (1)
ين ااار: صاااحيح البخاااار  )الجاااااع الاساااند  الصاااحيح الاختصااار اااا  أااااور رساااول اهلل وسااانته  ( 2)

 . 6114ااعيل البخار : وأيااه ،احاد ب  إس
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"فوجئ بلبل يعي  في قفصو ببلبل قد بللر  المطرر يحرط علرً مقربرة منر  فقرال   
ل   :  مسكي و يبدو أن  ليس لردي  بيرت ممرل بيتريو وبمرر  نفرب البلبرل قطررات المطرر 

 .(1)ع  ريش و وقال : أنت محقو فبيتي هو العالم كل  " 
عبااار عنصااار الافاجئاااة الاااذ  حققاااه الكاتاااب  باااي  البلبااال الاااذ  يعاااي  فاااي قفاااص،    

والبلبل الذ  قد تبلل اا  الاطار  اساتطاع  أ  ي مار النتيجاة  فاي قاول البلبال: )فبيتاي هاو 
أثااا  ااا  الحريااة فجالااة )وبااار  العااالم( فالفاااء هنااا ربطاات بااي  الاقداااة والنتيجااة   ألنااه ًل 

نفااا البلباال قطاارات الاطاار( أعطاات  الاعنااى الااذ  أراده الكاتااب وربطااه بالفاااء الدالااة علااى 
 الترتيب والتعقيب، فانتفا البلبل وفرحه اا هو إًل دليل على حريته التي ًل تقدر بثا  . 

 الرابط الحجاجي )حتً(: -3
تصل إلاى اعناى التأكياد إلحادى الادليلي  تربط حتى بي  الحجة والنتيجة، كاا أنما   

الذ  يخدم النتيجة التي يقداما الااتكلم، وًل يكاو  الاربط أو الجااع باي  الحجاة والنتيجاة فاي 
  :(2)حتى إًل بشروط هي 

 أ  القسم األول ا  الكالم الذ  يسبق حتى يشكل حجة تخدم نتيجة احددة .  -1

 تيجة الحجاجية ذاتما أ  الحجة السابقة لا)حتى( والالحقة يخداا  الن -2

أ  الحجااة التااي تلااي حتااى تضاايف طاقااة حجاجيااة للحجااة التااي تساابق الاارابط ولكاا  ًل  -3
 تكو  أقوى انما .

إذ  فو يفااة الاارابط )حتااى( تتحاادد فااي ترتيااب الحجاا  فمااي ااا  الااروابط الادرجااة   
 للحجاا    ألنمااا تعااال علااى ربااط الحجاا  بنتيجااة واحاادة ثاام إ  النتيجااة التااي تاارد بعاادها تعااد
األكثار قاوة وهاو ااا يدكاد علياه النحااة فاي حاديثمم عا  حتاى باا:   أ  يكاو  ااا بعادها غاياة 
لااااا قبلماااا   فاااالقول الاشاااتال عليماااا ًل يقبااال اإلبطاااال والتعاااارا   لاااذا تعاااد إحااادى  أدوات 

                                                 
 .242بيت البلبل  قصة طالل حس  ا  كتاب)دى أدب األطفال حوار اع طالل حس (  :  ( 1)
 .335ين ر: الحجاى في الشعر العربي القديم: ( 2)
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فااي الترتيااب ولاااا لاعانيمااا واسااتعااًلتما ااا  تاادرى ساالاي وااا   (1)الساالم الحجاااجي لاادورها 
 ( إذ نجد الكاتب يقول  : عصفور يا زقزقة قصة  )نااذجما الاختار 

" ولد عصفور وكبر في منطقة منعزلة م  الغابةو يغلب فيها وجود الب بلو وحي  زقرزق 
 ألول مرةو صمتت الب بلو وقد تملكها الذهول واالنفعال . 

 قال البلبل : هذا صوت مغاير 
 وأضافت بلبلة : وقبيح 

 وصا  بلبل فتي : فليسكت 
 تمت الب بل حول و وقال أحدهم : أنت تعي  بينناو وعلي  أ  تغرد مملما نغرد . وال

 فرد العصفور الصغير قائ ا : ولكنكم ب بلو وأنا عصفور . 
ال...  واحتد البلبل الفتيو وقال : اسكت وا 

عندئذ تقدم بلبل عجوزو وقال : دع  يرا بنريو لصروت  جمالر و ومر  حقر  أ  يزقرزق كمرا 
 يشاء 
ت الب بل بالصمتو مم تفرقرت مدمدمرةو فابتسرم البلبرل العجروز وقرال : صروت  جديرد والذ

   . (2)عليهاو زقزق يا بنيو زقزق حتً تعتاد علً صوت  "
فع  طريق رسم الاكا  اساتطاع الكاتاب أ  يقادم حججاه  ليربطماا باا)حتى( فاوًلدة   

خادم  النتيجاة الاتاثلاة العصفور فاي انطقاة انعزلاة، يغلاب فيماا البالبال تشاكل حجاة قوياة ت
بقااول البلباال العجااوز : )حتااى تعتاااد علااى صااوتك(، فاعتياااد الصااوت يشااير بحجاااى اضااار 
إلاااى أ  صاااوت العصااافور باااي  البالبااال  يشاااكل اختالًفاااا بيًناااا، كااااا أ  األلفاااا  الحجاجياااة 
الاتاثلاااة باااا)صوت اغااااير ف قبااايح ف فليساااكت( شاااكل طاقاااة حجاجياااة للوصاااول إلاااى النتيجاااة 

ا)صوتك جديااد عليمااا زقاازق حتااى تعتاااد علااى صااوتك( فصااوتك جديااد عليمااا  هااو الاتاثلااة باا
الحجااة الثانيااة الااذ  باارر ااا  خااالل الاانص ليامااد ل مااور الاارابط الحجاااجي )حتااى( الااذ  

 أعطى قياته الحجاجية في قول البلبل العجوز:)حتى تعتاد على صوتك(. 

                                                 
 .335ين ر: الحجاى في الشعر العربي القديم: ( 1)
 .56 زقزق يا عصفور، ا  اجاوعة )زهرة بابن  للعصفورة(، طالل حس  : ( 2)
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وبيًناااا   وليدكاااد علاااى نتيجاااة  اشااايًرا إلاااى التغييااار الافااااجئ الاااذ  يحااادث أثاااًرا واضاااًحا     
اًلختالف، واًلعتياد ليوجه نصه بحجاى اضار للاتلقي باأ  اًلخاتالف ًل يقاود دائًااا إلاى 

 التنازع في اآلراء، بل عليه أ  يوحد وجوده عبر التاازى الذ  تقتضيه الحياة .   
 الرابط الحجاجي )أل (:-4 
برياااًرا لنتيجاااة اعيناااة فماااي اااا  ألفاااا  تعاااد أل  حرًفاااا حجاجًياااا رابًطاااا   ألنماااا تقااادم ت   

التعليل والتفسير  ألنما ادلفة ا  الاالم الافسارة وأ  التوكياد ، ويكثار الحجااى بماا اا  أجال 
اإلقنااااع عبااار إعطااااء ابااارر لفعااال أولقاااول، وياااتم وضاااعما بعاااد النتيجاااة اباشااارة ًلرتباطماااا 

ي عبار ذلاك الطاائر ( يقدم لنا الكاتب الاعادل الحجاجالخفا ) الاباشر بالحج  ففي قصة
الااذ  ينتاااي إلااى عااالاي  عااالم الطيااور، وعااالم اللبااائ   ليشااير بحجاااى اضااار إلااى صاافة 

اساام والجاااع انااه هجاا  وهجااائ ، وانااه اسااتمج  يسااتمج  اسااتمجاًنا  . والمجااي :(1)المجااي 
ه جااعاة اعيناة ضاد أفعاال باذفمو شعور بعدم الاوافقة، أو اًلساتنكار الاذ  ين ،أ : استقبح

 لكاتب:. عبر قول ا(2)اعينة
  . (3) "ألني طائر ؛الطيور نبذتني ألني لبو  واللبائ  رفضتني" 

وحارف الاربط  تفساير،أل ( الادال علاى ال)الاتاثلة بحرف الربط  تبريرية فعبر الحجة ال     
 على الاشاركة أشار خالل النص الى النتيجة الحجاجية الاتاثلة بقوله: ةالواو الدال

 . (4)"م ولذت بالليلو فهل خطئي أنني لبو  طائر؟فهربت م  نهاره"
نجااد الكاتااب قااد ربااط بااي  النتيجااة األولااى الاتاثلااة  بااا)نبذ الطيااور( للخفااا  ، والحجااة      

التبريريااة للطيااور لكونااه لبوًنااا ، وبااي  النتيجااة الثانيااة الارتبطااة بااا)رفا اللبااائ  لااه( وحجااتمم 
األداة بعاد النتيجاة اباشارة وجااءت الحجاة بعادها  التبريرية في ذلك كونه طائًرا ، وقد جاءت

دلاات علااى السااببية   فالفاااءأشااار إلااى اًلسااتعطاف وطلااب الرحاااة   (الفاااء)فحاارف العطااف 
قساام عاادم رحاااة فيااه ترايااز فمااروب الخفااا  ااا  النمااار، واسااتعانته باللياال اااا هااو إًل دلياال 

                                                 
 .34، ا  اجاوعة )أنا الذ  رأى( : الخفا ، قصص قصيرة جداً  ( 1)
 .10 :أية  سورة النبأ، (2)
 .34: الخفا ( 3)
عجم حروف الاعاني في القرآ  الكريم )افموم شاال اع تحديد دًللة األدوات(،  احاد حسا  ا( 4)

 .261 شريف: 
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اساتطاع الكاتاب أ  يقادم  البشر با  يشعرو  بأناه اختلاف عانمم فعبار أداة الاربط الفااءا  
ولاااذت( فاااالمروب ارتااابط  فهربااات) باأللفاااا  الارتباااة ترتيًباااا كاًياااا  طاقاااة حجاجياااة ارتبطااات

 أل  ارتاابط باللياال   (ًلذ)ألنااه يسااعى إلااى الخفاااء ااا  أعااي  الاتربصااي ، والفعاال  بالصاابا  
ا وجعلناا وجعلناا الليال لباًسا) ل اعنى الستر والخفاء وذلاك اشاتق اا  قولاه تعاالى:االليل يح

النمااار اعاًشااا( فمااو ياثاال صاافة التخفااي ااا  كاال شاايء ليشااكل لااه حكًاااا قاسااًيا، ًل يسااتطيع 
فمل خطئي أنناي لباو  طاائر(   لايعكس الكاتاب عبار ) اجاراته واعاناته ليرتبط ذلك بقوله:

علااى نفسااه   ليشااكل عباار ذلااك التشااكي عاا  عطفااه حجاًجااا  اضاااًرا  (الااواو)حااروف الااربط 
حجة  جاءت ارتبطة بشكل اباشر بحرف الاربط  أل  الادال علاى التفساير قوة حجاجية، فال

والتوضاايح  فياااا ساابقت النتيجااة تلااك الحجااة التااي  تاثلاات بااا)الطيور نبااذتني ألنااي لباااو  ف 
واللبائ  نبذتني ألناي طاائر( اا  هناا نارى باأ  الارابط الحجااجي )أل ( أعطاى  النتيجاة فياه 

 اعناها الاضار .تسبق الحجة لتعبر ع  توضيحما وجالء 
 الرابط الحجاجي)لك (:-5

تعاااد لكااا  حرًفاااا رابًطاااا فقاااد لقيااات اهتااًااااا كبياااًرا ًلساااياا عناااد أنساااكوابر وديكااارو           
ذا اا عدنا إلى دًللتماا عناد النحااة لوجادنا بأنماا  اللذي  ايزا استعاالما الخارجي والداخلي، وا 

و واقااع بعاادها وقبلمااا، والاعطااوف بمااا تاادل علااى اًلسااتدراك  الااذ  يبااي  اًلخااتالف بااي  ااااه
، وهذا هو عال الاحااج  (1)احكوم له بالثبوت، فيكو  اا بعدها له حكم اخالف لاا قبلما 

إذ يلجااأ إلااى اسااتعاال هااذا الاارابط   ليشااكل عبااره طاقااة حجاجيااة إقناعيااة للاتلقااي باااا يراااي 
 :  إليه ففي قصة )البنأاء( نجد الكاتب يبدأ النص على النحو اآلتي 

" كا  جدي علماا في الغابة عررغ بالردب البنراءو وا   كرا  لرم يرب  شريئااو لكنر  كرا  دائرم 
 الحديث ع  البيت الذي سيبني . 

ويقال  أن  كتب ملحمة طويلة ع  بيت و وقال إن  سريكو  األعجوبرة المامنرة فري العرالمو 
و وهرو يتحردث وتقول أمي إ  جدي ناقد كبير في مجال البناءو وا   الجميم يصرغو  إلير 

ع  االخطاء الهندسية التري تقرم فيهرا األرانرب  والقنرادس والسرناجب حري  تبنري بيوتهراو 
وفوجئ جدي بمجيء الشتاءو وهو ما زال يتحدث ع  البيت الذي سيبني  فلم يجرد مكانارا 

                                                 
 .224اعاني النحو، فاضل صالح الساارائي:  ين ر:( 1)
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يأوي إلي  اير  الكهغ المظلمو ويقال ان  أكد قبل أ  يغفو حي  يأتي الربيم سرأبني بيتارا 
 أعجوبة الغابة  وسيكو 

لكرر  جرردي الرردب البنرراء لررم يررب  بيترر  حتررً اآل و وكررا  كلمررا يفاجئرر  الشررتاء يلجررأ إلررً 
 .(1)الكهغ المظلمو ويتكور علً نفس  " 

فمذه الحجة القولية جاءت في هاذا الساياق قبال أداة الاربط )لكا ( التاي اساتدركت علاى  
ًل تادد  إلاى نتيجاة ايجابياة ، بال أدت اا ذكر آنًفا، وبينت بأ  هذه الحجة ًل تنفع شيًئا ، و 

 إلى نتيجة سلبية.
فعااا  طرياااق الفعااال النااااقص )كاااا ( الااادال علاااى اإلخباااار اساااتطاع الكاتاااب أ  ي مااار       

الحجااااى واإلقنااااع  عااا  طرياااق لف اااة  الااادب البنااااء إذ شاااكل عنصاااًرا تأثيرًياااا تجااااه الحااادث  
الااذ  ساايبنيه( فقااد حقااق حاارف فجالااة )لاام يااب  بيتًااا( لكنااه )كااا  دائاام الحااديث عاا  البياات 

الربط)لك ( القدرة على استدراك الحجاة بالنتيجاة فماو انشاغل بالحاديث دو  الفعال، كااا أ  
جالاة )جاد  ناقاد كبياار فاي اجاال البنااء( لكاا  )جاد  الادب البنااء لاام ياب  بيتاه حتااى األ ( 

ه   لكناه بينت الاربط الحجااجي باي  الحجاة والنتيجاة، فماو دائام الحاديث عااا ياكا  أ  يفعلا
 بسبب إهااله لم ينجز شيًئا   لذا  لت الكموف اأواه . 

 الرابط الحجاجي إّ : -6 
ي مااااار الااااارابط الحجااااااجي )إ ( لغااااارا التأكياااااد واإلثباااااات للشااااايء، وهاااااذا ااااااا يجعااااال  

النصااوص أكثاار عاًقااا فااي عاليااة اإلقناااع   وذلااك ألنااه ااا  األدوات الفاعلااة حجاًجااا فمااو 
قضااايا والحجاا  التااي تطرحمااا النصااوص وتأكياادها،  فيكااو  يعااال علااى إثبااات  األاااور وال

أقدر على اإلقناع، فمو ا  الروابط التي تسمم في ربط السبب بالنتيجاة عبار تقوياة النتيجاة  
  .(2) ودعاما وتعليلما ااا يحال الاخاطب على قبول النتيجة واًلقتناع باا فيما.

ط )إ (واضااًحا إذ يباادأ الكاتااب ففااي قصااة )الشااجرة( نجااد الااربط الحجاااجي عباار حاارف الاارب
 القصة على النحو اآلتي:

 
 

                                                 
 .49لبناء ا  اجاوعة )ع  ًلثني (، طالل حس : ا( 1)
 .261 اإلعراب( خضر أبو العيني ، –الاعنى  –)الابنى  اعجم الحروف العربيةين ر :  ( 2)
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 "حط بلبل علً شجرة الصفصاغو وصا  الهماا: لم  هذه الشجرة ؟ 
 وتجمعت العصافير حول و وقال عصفور: هذا الغص  لي . 

 وقال عصفور آخر: هذا اص  لي .  
 وقال عصفور مالث: وذل  الغص  لي . 

البلبرل: كفرً و إننري ال أتحردث عر  أاصرا  برل عر  وهم عصفور رابم أ  يتكلمو فصرا  
 شجرة 

: إ  األفعً تزحغ نحو هذه الشجرة   الذت العصافير بالصمتو فتابم البلبل قائ ا
 صا  عصفور فتي: شجرتنا 
 أجاب البلبل: نعمو شجرتكم 

 فصا  عصفور عجوز: أبنائيو اصغوا إلي ....
فتابم قائ ا ال برد أ  نفعرل شريئااو إ   وفي الحال التفت العصافير حول العصفور العجوزو

 .(1)شجرتنا في خطر "

أداة الااربط إّ  إلااى أااار جلاال قااد تاثاال بالحجااة  عباارإ  الاانص الاقاادم يحياال القااار  
األولى لقول البلبل   صا  ًلهثًا: لا  هذه الشجرة   لترتبط الحجا  التسااوقية باال مور وقاد  

 صافير بالصات( . تاثلت با)تجاعت العصافير حوله ف ًلذت الع
بااااا أ  )إ ( تااادل علاااى التوكياااد   لاااذا  مااارت حجاااة أخااارى عالااات علاااى تااساااك  

اعنااى الاانص وقااد تاثلاات بااا)إ  األفعااى تزحااف نحااو الشااجرة( لقااد شااكلت هااذه الحجااة طاقااة 
حجاجية تأثيرية   ألنما ساقت الحدث نحو النتيجة التي يجب أ  يقاوم بماا العصاافير   لاذا 

ماااة إلااى العصاافور العجااوز لت ماار النتيجااة الحجاجيااة عباار قولااه )إّ  فقااد أحااال الكاتااب الا
شجرتنا في خطر ف ًلبد أ  نفعل شيًئا( إ  تقديم صايغة )ًلباد( علاى )إّ ( أ مارت بحجااى 
اضار عاق الخطر الذ  يحدق بالعصافير والخبرة التي تاتع بما العصفور العجاوز الاذ  

خطاار يااداهم األااا  واألاااا  . ، وقااد  وجمماام علااى  التكاااتف فااي الاحاا  للااتخلص ااا  أ 
اسااتعال البلباال )إّ ( للتوكيااد خبااره   أل  العصااافير لاام تكاا  خاليااة الااذه  ، باال انكاارة عاال 

                                                 
الشاااجرة اااا  كتااااب )دى أدب األطفاااال فاااي العاااراق حاااوار ااااع طاااالل حسااا (، غاااانم البجاااار :   (1)

259. 
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البلبل أسئلته التي خشيت انما ، إذ  نوا أنه يريد أ  يسك  في شجرتمم ويحتال جازًءا انماا 
وكااذلك العصاافور العجااوز    لااذلك أكااد البلباال خبااره بااا)إّ ( لكااي ًل ي نااوا بااه أنااه يخاادعمم ،

الاااذ  أكاااد خباااره باااا)إّ ( لكاااي يشاااعرهم بع ااااة الخطاااب فاااال يشاااكو  لح اااة بصااادق الخبااار 
 فيترددوا وًل يحتاطوا فيداهامم الخطر . 

 الرابط الحجاجي )مٌم(:-7
تعااد ثاام  حرًفااا للعطااف فمااي تشااارك الاعطااوف اااع الاعطااوف عليااه فااي اإلعااراب     

 راخي، ولما عّدة فوائد هي: والاعنى وهي تفيد الترتيب اع الت
 تعطف ثٌم الجالة والافرد أ  تعطف جالة على جالة، وافرًدا على افرد.-1
 .(1)قد تأتي باعنى الفاء -2

أاا في الحجاى فإ  ثام يادتى بماا لتعاال علاى تااساك الانص أوًًل، ولتعطاي اعناى   
ياااب والتراخاااي  يعطاااى اإلفماااام واإلقنااااع ثانًياااا فعااا  طرياااق الاعناااى الااادًللي الاااذ  يفياااد الترت

،  وهااذا اااا وجاادناه فااي قصااة (2)الاعنااى الحجاااجي حقااه فااي بيااا  أثاار الحجااة فااي الاتلقااي 
 ( إذ يبدأ النص على النحو اآلتي : أبي أارودة)

 " لذت بالبلبل العجوزو وعيناي اارقتا  بالدموع وقلت : لقد قتلوا أبي 
 العجوز إلي وقال : إصغ يا بني وم  أعماق الغابةو انبمقت أارودة عذبة فنظر البلبل  

 فأصغيت لحظةو مم قلت : هذه أارودة أبي 
   (3)وابتسم البلبل العجوزو وقال : ال تصدق يا بنيو أ  أحداا يستطيم أ  يقتل أبا  " 

أغرودة كناية ع  الاوقف الشجاع للاقاتل البطل الاذ  يجاوب الاخااطر اا  أجال 
  لمام  فالفعال )لاذت( أعطاى قاوة حجاجياة للانص خري ،  وتقديم اًلاااالدفاع ع  حقوق اآل

ليرتبط بالفعل )انبثقت( الدال على األال الاتجدد، كاا أ  فعال األاار )اصأ(أضااف طاقاة 
( الااادال علاااى الترتياااب  )ثمٌ احجاجياااة   ألناااه يااادل بحجااااى اضاااار علاااى التفكيااار  ليااارتبط  بااا

                                                 
االااك الطااائي الجياااني، تحقيااق : عبااد الاارحا   ين اار: شاار  التسااميل،  احاااد باا  عبااد اهلل باا  ( 1)

 .354: 3السيد احاد الاختو  اب  االك، الجزء 
 .153الجنى الداني في حروف الاعاني، فخر الدي  قباوة واحاد نديم فاضل:  ين ر: ( 2)
 .22أغرودة أبي ، قصص قصيرة جًدا ، ا   اجاوعة )أنا الذ  رأى ( :  ( 3)
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دلاات علاى التامال وعاادم أعطات طاقاة تأثيريااة إقناعياة ألنماا  (أصااغيت)فجالاة  راخاي ، والت
فجالاااة )ابتسااام البلبااال العجاااوز( التاااي   ،)هذه أغااارودة أباااياالنتيجاااة اتاثلاااة بااا  التسااارع لتكاااو 

تسااو  ًل تصادق ياا بناي أ  احاًدا يساتطيع قتال أبااك  ارتبطات باإلصاغاء اوًًل وباأداة الااربط 
   . إذ شكلت قوة إقناعية بأ  العاقبة لا  يصغي وًل يتسرع في الحكم ،( ثانًيا)ثمٌ 
 الرابط الحجاجي )بل(: -8

يعد )بل( حرًفاا حجاجًياا رابًطاا   ألناه يعاال علاى ساوق الحجا ، وتكاا  حجاجيتاه   
فااي أ  الاااتكلم يعااال علااى ترتيااب الحجاا  بصااورة اتعاكسااة، إذ إ  بعضااما انفااي وبعضااما 

               :(1)اآلخر اثبت فمي  في حقيقته النحوية حرف إضراب، وله حالتا 
 بعده افرد ويكو  الحكم فيه لإلثبات. أ  يقع  -1

أ  يقااع بعااده جالااة ويكااو  فااي هااذه الحااال لإلضااراب أ  إضااراب عاااا قباال الجالااة ااا  -2
 حكم ، 

الضرفدعة العجروز: مرا " ففي قصرة )الضرفدع  الصرغير والقمرر( نجرد ذلر  جليارا فري قرول 
 األمر

 الضفدع الصغير: الضفدع العجوز يأكل القمر
 ر! يا بني هذا أمر مستحيلالضفدعة العجوز: القم

 الضفدع الصغير: تعالي وانظري بنفس  يمس  يدها يقودها إلً البركةو انظري
 الضفدعة العجوز:  تحدق في البركة

مرنفع ا إ  المجررم اللعري  يختبرئ   الضفدع الصغير: أرأيت ؟ لقد أكل نصرف و يتلفرت حولر
 هناو وهو يخرج كل ليلةو ويأكل

 قمر ال يؤكلالضفدعة العجوز: بني ال
 الضفدع الصغير: انظري لم يبق من  إال النصغ

الضفدعة العجوز: دع  م  هذاو القمر ليس فري البركرةو برل فري السرماء إنر  هنرا   وال 
 .   (2)"يستطيم أحد الوصول إلي  

                                                 
 .514طاب )اقاربة لغوية تداولية(، عبد الماد  ب   افر الشمر : استراتيجيات الخ ين ر:( 1)
 .5:اسرحية الضفدع الصغير والقار (2)
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إ  أداة الاااربط الحجاجياااة )بل(ربطااات باااي  حجتاااي  وأتااات فاااي هاااذا الساااياق حااارف عطاااف   
ألنماا سابقت باالنفي إذ أنماا قاررت حكام النفاي الاذ  قبلماا وأبقتاه  لإلستدراك باعناى )لكا (  

يخارى  لقاد أكال( فأكال )األفعاال ب على حاله، فالحجة التي قداما الضفدع الصاغير الاتاثال
بال(ي مر )حارف الجاواب ف  القاار ًل يدكال() :قول الضفدعة العجوز في الحجاى ال اهر 

بررل فرري  القمررر لرريس فرري البركررةو "قولمااا:لااة بربط الحجاااجي بااي  الحجااة والنتيجااة  الاتاثالاا
   .(1)"السماء

فقد عال الحرف الارابط علاى إبطاال جاياع الحجا  التاي وقعات قبال بال، وأثبتات الحكام لااا 
 لي مر عبر ذلك النتيجة الحجاجية بقول الضفدعة العجوز: بعدها  

و" برردرااو مررم مررم يكبررر ويكبررر حتررً يصررير  سررتكبر يررا بنرريو وسررتعرغ أ  القمررر يظهررر هرر الا
  .(2)"يتناقص ويتناقص  ويختفي وبعدها يعود ه الا م  جديد  وهكذا إلً ما ال نهاية 

الحجاااة الطبيعياااة الارتبطااة بالحيااااة فاااي كااو  القاااار ي مااار هااالًًل ثااام يكبااار باار فع      
ناقص ويتنااقص ويختفاي حتاى يعاود هاالًًل ي مار اإلعجااز القرآناي جلًياا، تويصير بدًرا ثم ي

 والقاااار قااادرناه اناااازل حتاااى عااااد كاااالعرجو  القاااديم()إلنساااا  فاااي قولاااه تعاااالى: احاجًجاااا ا
 .  ليكو  القار الاعادل الحجاجي في النص الاسرحي بقول الضفدع:(3)(39)ياسي :

أيهررا األعررزاءو اسررمعواو إنهررم مررا يزالررو  يرردقو  الرردفوغو وينشرردو و أيهررا الحرروتو أتررر  "
ذا لم تتركر  أدق لر  بصر را مملريو ويعرفرو  أ  قمرنا العاليو وا  ينيةو لكرنهم سريكبرو  يوما

القمرر لرم يبتلعر  الحروتو وبالترالي هرذه الرردفوغ واألناشريد لر  تظهرر القمرر بردراا فري كبررد 
 .(4) "السماء

وهناا نجاد الحقيقاة العلاياة وفااق حجاة طبيعياة لتزياد ااا  إقناعاه اا  خاالل ترسااي      
إلاااى الحقيقاااة الاوجاااودة فاااي الحيااااة،  إشاااارة اااا  الكاتاااب  تلاااك الاعلوااااة العلاياااة فاااي ذهناااه 

 فساايكبرو  فينشاادو  فإنماام اااا يزالااو  فاساعواالارتبااة ترتيًبااا قصاادًيا الاتاثلااة بااا) فاألفعااال 

                                                 
 .6الاصدر نفسه: (1)
 .6اسرحية الضفدع الصغير والقار: (2)
 .7الاصدر نفسه: ( 3)
   .7 الاصدر نفسه: ( 4)
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 ،الاعرفاااة اليقينياااة وجمااات الاااذه  إلاااى اًلساااتااع فعااا  طريقاااه يصااال اإلنساااا  إلاااىيعرفاااو ( 
ى اًلساااتدراك فاااي قاااول الدالاااة علااا (لكااا )وبااااليقي  تنجلاااي الحقاااائق ليااارتبط ذلاااك باااأداة الاااربط 

لكنهم سيكبرو  يوماا ممليو ويعرفرو  برأ  تلر  األناشريد لر  تظهرر القمرر بردرااو "الضفدع 
بل أ  القمر ل  دورات حياتية تشب  حياة اإلنسا   فهو يولد صغيراا مم يكبر شريئاا فشريئاا 

 .(1) "مم يبدأ بالتهاو  والضعغ حتً يعود كما كا  
ت الحكااام عااا  طرياااق حااارف الاااربط )بااال( اشااايًرا بحجااااى لقاااد اساااتطاع الكاتاااب أ  يثبااا 

 اضار إلى أ  هنالك حقائق ًل ياك  ألحد أ  يقوم بتغييرها .  
ااا  هنااا ناارى بااأ  عاليااة الااربط بااي  الحجااة والنتيجااة يحتاااى إلااى عاادد ااا  الااروابط 
الحجاجياة التااي تااربط الاعناى أوًًل وتعااال علااى تااساك الاانص ثانًيااا، فبوجاود الااروابط ت ماار 

حجة جلية واضحة اعبرة ع  الاقام الذ  يتشكل عبره الانص، ويعاال علاى زياادة اإلقنااع ال
والتأثير  أل  غاية اإلقناع هو اًلعتااد على اساتراتيجية حجاجياة تشاد الاتلقاي نحاو الانص 

 الاقدم .

 المبحث الماني: األساليب الب اية الحجاجية:
تعااارف اللغاااة العربياااة بأسااالوبما األخااااذ الاااذ  يعاااال علاااى شاااد اًلنتبااااه والعاااال علاااى        

ذا اا عادنا إلاى الاعناى اللغاو  ل سالوب لوجادنا بأناه اا     سالب الشايء يسالبه  اإلقناع، وا 
ساالًبا، يقااال للساااطر ااا  النخيااال: أساالوب، وكااال طريااق ااتاااد فمااو أسااالوب، فاألساالوب هاااو 

وفاااااي  ،(2)  ويجااااااع علااااى أساااااليب، واألسااااالوب بالضاااام: الفاااا   الطريااااق، والوجااااه، والااااانم
الاصاابا  الانياار نجااد بااأ  األساالوب هااو:   الطريااق والفاا ، وهااو علااى أساالوب القااوم  أ : 

   .(3)على طريق ا  طرقمم  

                                                 
 .7 الاصدر نفسه : ( 1)
 .178 :2لسا  العرب،  اادة )س. ل. ب(، الجزء  ( 2)
الاصبا  الانير في غريب الشر  الكبيار ، أحااد با  احااد با  علاي  الفياواي ااادة )س. ل . ( 3)

 .104ب(: 
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فاألساالوب بمااذا الاعنااى يحااال اعنااى الفاا ، أ  الطريقااة والااانم ، وانااه اااا جاااء فااي      
 . (1)ب فال   أ : طريقته وكالاه   تعريف الزاخشر    سلكت أسلو 

أاااا أحاااد الشااايب فقااد تحاادث عاا  األساالوب، قااائاًل:   طريقااة الكتابااة أو طريقااة اإلنشاااء أو 
وقااد  ،(2)طريقااة اختيااار األلفااا  وتأليفمااا للتعبياار بمااا عاا  الاعاااني قصااد اإليضااا  والتااأثير  

 . (3)م البالغة  ربطما  صال  فضل بعلم البالغة   علم األسلوب هو الوريث لعلو 
فاألساااليب البالغيااة الحجاجيااة هااي الفنااو  والطرائااق الاسااتندة إلااى البالغااة العربيااة بعلوامااا 

 الثالث ، واا فيما ا  دًلًلت حجاجية قائاة على اإلقناع والتأثير . 
وقااااد وجاااادنا فااااي نصااااوص طااااالل حساااا  أساااااليب بالغيااااة حجاجيااااة اعتااااادة علااااى الكنايااااة 

اقابلااة والجناااس ، وساانتناولما بالدراسااة حسااب الميانااة   لااذا قساااناها واًلسااتعارة والتشاابيه وال
 إلى قساي  :  

 األساليب الحجاجية البيانية .  - أ

 األساليب الحجاجية البديعية .  - ب
 األساليب الحجاجية البيانية : -أ

يعاااد اًلساااتدًلل البيااااني أو الاجااااز  أكثااار تاااأثيًرا اااا  غياااره   ألناااه  ًل يااادد  و يفاااة 
ناااااا يخاطااااب الاااانفس حجاجيااااة اسااااتد ًللية خالصااااة  أ : أنااااه ًل يخاطااااب العقاااال وحسااااب وا 

واًلنفعال أيًضا، فقوته  وقياته تعاود إلاى قدرتاه علاى التاأثير فاي نفساية وعقلياة الاتلقاي فقاد 
ِبااط بالغًيااا باًلسااتدعاء واًلسااتدًلل   ألنمااا تتعلااق بالجانااب النفسااي، ااا  هنااا تكااا  القااوة  ر 

جاجيااة  ذلااك ألنااه يقااوم عاال إدعاااء دعااوة اااا إلثبااات أااار أو اإلقناعيااة لااه فااي الو يفااة الح
 اث التأثير للحصول على اإلقناع:أ  إحد ، (4)لنفيه 

 
 

                                                 
أساس البالغة، أبو القاسم احاد ب  عارو ب  أحاد الزاخشر ، تحقياق : احااد باسال عياو  (  1)

 .304السود : 
 .50األسلوب، أحاد الشايب:   ( 2)
 .318 :حاد الماشايأالاعاني والبيا  والبديع، د.  جواهر البالغة فيين ر:   ( 3)
 .318 :جواهر البالغة في الاعاني والبيا  والبديعين ر:   ( 4)
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 الكناية:بحجاج -1
الكنايااة فااي اللغااة:   أ  تااتكلم بشاايء وترياااد غيااره، وكنااى عاا  األااار بغيااره يكناااي   

صاله صاوت ألكاالم، و خفاي اا  اأوهاو ااا  ،(1)كناية  أ : إذا تكلم بغيره اااا يساتدل علياه  
ثباات اعناى اا  الاعااني فاال إة ا  يرياد الااتكلم ياانوالااراد بالك ،(2)الخفي الذ  ًل يكاد يفمم

يذكره باللف  الاوضوع له في اللغاة، ولكا  يجايء إلاى اعناى هاو تالياه ويرادفاه فاي الوجاود، 
    .(3)فيوفى به اليه، ويجعله دلياًل عليه

م فاي إباراز الانص األدباي   ألنماا تعاال عبار الرااز إلاى ا  هنا نرى بأ  الكناية تسام     
أثار الاوهم بوصافه أقاوى عادو لإلنساا ، الكاتاب  ( يوضاحتنري ال)ففاي قصاة ا مار الحجة، 

فبوجاااوده يقمااار اًلنساااا  بكااال ااااا فياااه اااا  حيااااة، فوجاااود األلااام هاااو الاااداعم األكبااار ًلنمياااار 
طاااالل حسااا  لماااذه الفكااارة عبااار  لاااذا فاااإ  هزياتاااه تعاااد انتصااااًرا حقيقًياااا وقاااد اماااد اإلنساااا  

بكوناه كاائ  خرافاي يماباه النااس، ويخافوناه باالرغم اا  عادم وجاوده  (التني )استخدااه راز 
 ذ تبدأ القصة على لسا  الكاتب قائاًل: إ
باألزهارو وأاصرا  الغرارو اسرتقبل النراس بطلهرم المنتصررو وقرغ الحكريم وابنر  يترأم   "

 .ةالبطلو يختال وسط مستقبلي
 لحكيم: حقاا إن  بطلو ستذكره األجيال القادمة بفخر واعتزاز فقد قتل التني .قال ا

 قال االب : لك  التني  وهم.
  .(4) وهم "فرد الحكيم: وهل أصعب م  قتل م  قتل ممل هذا ال

بشخصاية التناي  فاالتني  كاائ  خرافاي  الاتاثلاة نجد الحجاى جلًيا واضًحا عبر الحجاة      
الجاد الحكايم(  فبطال فالجاااهير)تب إلى إبراز ثالثة عناصر حجاجية هاي لذا فقد لجأ الكا 

 .لتقابل بدورها قتل التني  الذ  يقابل الوهم

                                                 
 233: 15لسا  العرب، اب  ان ور، اادة )ك.  . ى(، الجزء ( 1)
 61نقد النثر، قدااة  ب  جعفر، تحقيق : أحاد اطلوب ، خديجة الحديثي: ( 2)
 .66ز، عبد القاهر ب  عبد الرحا   الجرجاني النحو  أبو بكر :ين ر: دًلئل اإلعجا( 3)
 . 10:  طالل حس  ًدا  ا   اجاوعة  )أنا الذ  رأى(،التني ، قصص قصيرة ج( 4)
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إ  الحااارف الاشااابه بالفعااال أصاااناف قاااوة حجاجياااة للااانص عبااار حااارف اًلساااتفمام       
عباار عاا  الكنايااة ليالااوهم   هااذا اثاال فجالااة إ  التنااي  وهاام= وهاال أصااعب ااا  قتاال  ،هاال()
 الوهم الذ  يعد وحًشا كاسًرا لإلنسا .ب ة الاتعلقة اجيحجال

باالوهم  أل  قتال الاوهم ًل  هعنا كناى أعطى صورة التني  و  في النص فقدي مر ذلك       
 ، وقاااد قابااال الحقيقاااة بالساااراب   نساااايكاااو  إًل عااا  طرياااق كسااار حااااجز الخاااوف لااادى اإل

فريساة للحيااة التاي ًل تجاباه اًل ليعطي درًساا للصاغار باأ  يواجماوا اخااوفمم واًل أصابحوا  
 بالاواجمة، واإلصرار على اًلنتصار.

ناااا ايمااام يحااال افتاحااه إمااام ولكنااه لاايس الغااًزا، يبعاااد نفسااية، ففيمااا اأفالكنايااة تاتلااك      
، إذ  فعالماا الحجااجي (1)رتبط بالحجاى لقدرتما على التأثير واًلقنااع داخال الانصتولمذا  

حفااز العقاال نحااو التفكياار فااي بااواط  األاااور وخفاياهااا  لااذا نجااد عااال تااأثير إقناااعي فمااي ت
 األدباء يبدعو  في تو يفما   ليكتسب النص عبرها عنصًرا جاالًيا وتواصلًيا.

 االستعارة:ب الحجاج -2

تعد اًلستعارة ا  أفضل الوسائل البالغية إذ إ  لما طاقة حجاجية يوفرها الااتكلم   
فاًلساتعارة فاي اللغااة ااأخوذة اا  العاريااة:  ساتعار  حجاااجي،ليقناع الاتلقاي عبرهااا بتركياب ا

أ  نقل انفعاة شايء ااا اا  شاخص إلاى آخار يقاال: تعااوروا الشايء، و اعتاوروره: تاداولوه 
اسااتعاال اللفاا  فااي غياار اااا وضااع لااه  ي فاًلسااتعارة هااأ  أصاابح اتااداوًًل وافموًاااا،   .(2)

ال فياااه ااااع قريناااة اانعاااة عااا  إرادة لعالقاااة الاشاااابمة باااي  الاعناااى الانقاااول عناااه أو الاساااتع
. ااا  هنااا كاناات (3)الاعنااى األصاالي، واًلسااتعارة ليساات إًل تشاابيًما اختصااًرا لكنمااا أبلااأ انااه

 وسيلة هادفة في تقوية الاعنى الحجاجي داخل النص، عبر تغيير اللف  تستخدم فيه.
 :  ففي قصة )الغيمة تنتظر الريح( نجد الكاتب يقدم الغيمة علً النحو اآلتي 

                                                 
 .23 :ساليب البالغة العربيةاألسس النفسية أل ين ر:  (1)
 .3168: 4ين ر: لسا  العرب، اادة )ع. و. ر(، الجزء  ( 2)
 .318 :بالغة في الاعاني والبيا  والبديعجواهر الين ر: ( 3)
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" دهشررت  الغيمررةو وهرري تطررل علررً الررت ل واألنهررار والغابرراتو حرري  لمحررت طفرر ا صررغيراا 
يعدو بي  أشجار التل األخضرو والشرمس تتمررف فري ذهرب خصر ت  المتطرايرة فابتسرمت 

 بحنا و وتسألت في سرها: " ترف ماذا يحاول أ  يفعل هذا الطفل هنا ؟ " 
برر و ومرراذا يفعررل فرري هررذا المكررا  المرروح  تتحررر  وحاولررت أ  ترردنو منرر و وتسررأل  عمررا 

البعيررد لكنهررا لررم تسررتطم أ   تتحررر  مرر  مكانهرراو فراحررت تراقبرر  فرري لهفررة وحنررا و وهررو 
يتسلق التل األخضر بخطروات صرغيرة متعبرة و مرا إ  وصرل قمرة  الترل حترً رفرم عينير  

 غيمة الحزينتي  إليها وصا  بصوت الهثو والعرق يتألأل فوق وجه  المتورد: أيتها ال
 فأجابت الغيمة في لهفة 

 نعم أيها الصغير 
 جئت  م  قرية بعيدة 

 أه  ب و
 وأريد أ  تساعديني 

 ابتسمت الغيمةو وقالت 
 ما اسم و يا صغيري  ؟

 اسمي ليث 
 كيغ تريد أ  أساعد و يا ليث ؟ 

 أمطري م  أجلي 
فررل العزيررزو واتسررعت ابتسررامة الغيمررةو وهرري تنظررر إلررً ليررثو وتقررول فرري سرررها: " يررا للط
 يريدني أ  أمطر م  أجل و وماذا يهمو لعل  ظمآ و ال بأس سأبلل  قلي ا .

وفتحت الغيمة الحنو  عينيهرا الغرائمتي  ونمررت فروق ليرث آللريء مر  مائهرا المررو وهري 
  .(1)تتضاح  في مر  " 

إ  رسام صاورة الغياااة هاو اساتعارة عاا  أنسانتما فقااد جعلماا تتحادث وتن اار، وفاي ذلااك      
اقاااة حجياجيااااة فقااااد عااااد الكاتااااب إلااااى اساااتخدام األساااالوب البالغااااي اااا  أجاااال أ  يبسااااط ط

الافاهيم للاتلقي، وأ  يعال علاى رباط حيااة اإلنساا  ببيئتاه، كااا أ  جالاة )الشااس تتاارى 

                                                 
 .4الغياة تنت ر الريح ا  اجوعة )ليث والك الريح(، طالل حس :  (1)
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في ذهب خصاالته الاتطاايرة( اساتعارة  علاى ااا فاي الشااس اا  ضاوء جعلاه تتجااذب ساًرا 
  جالااة )العاارق ياات أل فااوق وجمااه الاتااورد( قااد رساام اااع خصااالت الشااعر الاتطااايرة، كاااا أ

التعب بدقة على وجاه لياث واساتعار عا  صاورة العارق بقطارات اللدلاد الاتنااثرة علاى وجماه 
اسااتعارة عاا  تعبااه وشااموره بحاارارة الشاااس، كاااا أ  جالااة )وفتحاات الغياااة الحنااو  عينيمااا 

ة عيناااي  وكناااى عنمااااا الغاااائاتي  ونثااارت فاااوق لياااث آللااائ اااا  اائماااا )الثااار( فجعااال للغياااا
بغااائاتي  ليعطااي عباار اًلسااتعارة طاقااة حجاجيااة تأثيريااة تقنااع الطفاال بااأ  الغياااة هااي ساابب 
ا  أساباب  ماور األاطاار   لاذا فقاد رباط باي  فتحات عينيماا، وباي  نثارت فاوق لياث آللائ 

 ا  اائما الثر   ليكو  الكاتب عبرها صورة استعارية عاا تعطيه الغياة ا  أاطار . 
إ  اًلسااااتعانة باًلسااااتعارة اااااا هااااو  إًل لخلااااق صااااورة تأثيريااااة جااليااااة، تحفااااز العقاااال       

 والوجدا ، ولتقنع الاتلقي بالفكرة التي يسعى إلى إبرازها الكاتب.   
( يدكد بأسلوب حجاجي اعناى الحرياة رغام أنماا أسااس الحلوة الكلمة هذه)في قصة و     

وتجبارهم فالكاتاب  يبادأ القصاة علاى  لحاكاي ،وبعيدة بسبب  لم ا الحياة فقد  لت ااتمنة،
 النجو اآلتي: 

جاءني م  مجرة بعيدة وتجول معري بري  النراس مرم قرال لري: الحريرة هرذه مجررة بعيردةو "
را فقرد  وتجول معي بري  النراس مرم قرال لري: الحريرة هرذه الكلمرة الحلروة سرتبقً معنرا دوما

مر  الهرواء فرنح  نقردس حنطناها بأحردث الطررق وحفظناهرا فري صرندوق زجراجي مفرر  
 .(1)"الحرية

حف ناهااا فااي ) فقااد أعطاات جالااة،الحريااة( )احاجًجااا نفسااه عباار اسااتخدااه لراااز 
صندوق زجاجي افرغ ا  المواء( بعًدا حجاجًيا تاثل في اوت الحرية، وعزلما عا  الوجاود 

 را آخاااإلنساااني  فااال فائاادة انمااا وقااد ارتاابط ذلااك باساام الاجاارة البعياادة اعطًيااا بعااًدا حجاجًياا
تاثاال بخيبااة أالااه فااي الوصااول إلااى الحريااة الابتغاااة التااي  لاام يعااد ياارى الناااس سااوى اساااما 

 يتردد على األلسنة.
لحرياة بالاواياااء الفرعونيااة التااي توضاع داخاال صااناديق زجاجيااة ا اسااتعار عاا  فقاد 

يعباار  عاا  خطاال الاارأ ، وعاادم اواجمااة الاعاااني  اعنااى ألهايتمااا، ولكنمااا ايتااة وفااي ذلااك 

                                                 
 .19هذه الكلاة الحلوة، قصص قصيرة جًدا، ا  اجاوعة  )أنا الذ  رأى(، طالل حس : ( 1)
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أااكنماااا غيااار  فاااال أهاياااة ل شاااياء إذا ااااا وضاااعت فاااي  ،تياااة بكافاااة سااابلما وتجلياتمااااالحيا
 .(1) الصحيحة

وبمااذا اسااتطاع الكاتااب أ  يقاادم أساالوًبا حجاجًيااا عباار طاقااة اًلسااتعارة التااي دعااات الاانص 
األدبااي، وأعطاات الطفاال أفكاااًرا بطريقااة اشااوقة وهادفااة، وتوجيااه فكااره وساالوكه بطريقااة غياار 

ناااا تكاااا  فاعلياااة اًلساااتعارة حجاجًياااا اااا  خاااالل التناساااب ااااع ااااا يقتضااايه اباشااارة ، اااا  ه
 الاعنى.

   :الحجاج بالتشبي -3
فالتشابيه فاي اللغاة  يقوم التشبيه على طارفي  فماو ااأخوذ اا  اعناى الشابه  والاثال  

لااا بينمااا  ههو التاثيال، يقاال هاذا شابيه هاذا واثيلاه، وشابمت الشايء بالشايء: أقاتاه اقااا
، أااا فاي اًلصاطال  البالغاي فنجاد باأ  التشابيه هاو عقاد اااثلاة (2)لاشاتركة  ا  الصافة ا

 .(3)باي  أاااري  أو أكثاار قصااد اشااتراكماا فااي صاافة أو أكثاار بااأداة لغاارا يقصااده الاااتكلم   
في الحجاى نجد بأ  الطرف الثاني يكاو  حجاة علاى الطارف األول فماو عقاد الاقارناة باي  

، وبمااذا يقااوم التشاابيه بو يفااة ةأشااياء عباار أداة احااددشاايئي ، وبيااا  الشاايء قااد تشااارك فااي 
 .(4)حجاجية حي  يكشف ع  غرضه فمو تقريب صورة الاوصوف في ذه  الاتلقي

 ففي قصة البحر نجد النص يبدأ علً الصورة اآلتية:   
" فرري الليررلو فتحررت عينرريو وقلبرري الصررغير ينررتفب فرري صرردري كعصررفور ذبرريحو كانررت  

راخ تمررأل الليررل حرروليو وتطرراردني حتررً فرري أح مرريو فتشرربمت االنفجررارات واألزيررز والصرر
 .(5)بأحضا  أميو واختبأت في صدرها الدافئ وأنا أنهن  بنبرة  خائفة باكية:ماما " 

لقااد رساام الكاتااب حلقااة حجاجيااة عباار ربااط اًلسااتعارة بقولااه )ينااتفا قلبااي( بالتشاابيه        
بيناات األثاار الحجاااجي التااأثير  فجالاة  )قلبااي الصااغير ينااتفا فااي صادر  كعصاافور ذبيح(

                                                 
زغلاول ساالم  النكت في إعجاز القرآ ، أبو الحس  الرااني ، تحقياق :احااد خلاف اهلل ، احااد( 1)
 :74. 
 .18: 8ين ر: لسا  العرب، اادة )شبه(، الجزء  ( 2)
 .247جواهر البالغة: ( 3)
 .248: البالغة العربية الافموم والتطبيق، حايد أدم الثويني: ين ر( 4)
 .12البحر، ا  اجاوعة )البحر( طالل حس : ( 5)
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للتشااابيه فقاااد أعطاااى  قاااوة إقناعياااة تشاااير بااادورها إلاااى الخاااوف الاااذ  ساااك  القلاااوب اااا  أثااار 
اًلنفجاااارات وأزياااز الساااال  وصاااوت األطفاااال وهااام يبكاااو  خوًفاااا، لاااذا فقاااد اساااتعا  باااالحرف 
 الاارابط الفاااء )فتشاابثت( وربطمااا بأحضااا  األم ليعطااي عبرهااا طاقااة حجاجيااة بأنااه ًل ياكاا 
إزلة الخوف إًل باألاا    لذا فقاد اساتعا  الكاتاب بأحضاا  األم ليشاير عبار اًلساتعارة إلاى 

 قوة حنا  األم هو أقوى ا   أزيز الرصاص وصرا خ  األطفال  
عطاااء صااورة    فأسالوب التشاابيه  يعااد أساالوًبا حجاجًيااا   ألناه يعتاااد علااى التاثياال، وا 

ناااع والتااأثير، وااا  ثاام تكااوي  عنصاار جاااالي توضاايحية للاتلقااي وهااذا باادوره ياادد  إلااى اإلق
يعاااال علاااى تحرياااك الاااذه ، وشاااد انتباهاااه تجااااه الااانص الاقاااروء  أ : أناااه يخلاااق حلقاااة اااا  

 التواصل  األخاذ وهذه هي غاية األدب.
 :ية البديع ية الحجاجاألساليب  -ب

 تعااد الاحساانات البديعيااة تتاازي  للفاا  والاعنااى فااي تراكيااب بألفااا  واعاااني بديعيااة   
 ،(1)فالبااديع كاااا جاااء فااي لسااا  العاارب:   باادع الشاايء يبدعااه باادًعا وابتااداًعا، أنشااأه وباادأه  

يقااول الخطيااب القزوينااي:   البااديع علااام  سااب إلااى الجاااال اللف ااي أو الاعناااو فاإلبااداع  ين
، فتحسااي  الكااالم (2)يعاارف بااه وجااوه تحسااي  الكااالم بعااد رعايااة الاطابقااة ووضااو  الدًللااة  

 :(3)اري أوبمذا تكا  حجاجية البديع في  ا  شروط إقناع الاتلقي، ورعايته هو شرط
نفسااه اوقعمااا فااي لالاتلقااي فااي  التااأثيرعلااى  قاادرة األلفااا  البديعيااة والاعاااني الجايلااة  -1

 . احسنً ا اوقعً 

إ  كل قياة جاالية في البديع تخص الاعناى وتخاص اللفا ، اااا يدكاد اقتارا  الجااال  -2
ا، ولزيادة هذا اًلقناع يحتاى إلاى لفا  يزياد جاااًًل فتازداد قدرتاه باإلقناع فالاعنى يكو  اقنعً 

 . التأثيرية في الاتلقي

ولقد وجدنا بأ  الكاتب قد و أف الاقابلة والجناس في نصوصه األدبية   ولمذا تطرقناا إلاى 
                                                 

 .  6: 8ين ر: لسا  العرب، اادة )ب .د. ع( الجزء  ( 1)
اًليضااا  فااي علااوم البالغااة والبيااا  والبااديع : الخطيااب القزوينااي  ، تحقيااق : إبااراهيم شاااس  ( 2)

 .63: 6الدي ، الجزء 
 .175 :الحجاى في الشعر العربي القديم، سااية الدريد  ين ر: (3)
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 هذي  النوعي  دو  غيرهاا. 

 الحجاج بالمقابلة:  -1

مااا عالقااة بالحجاااى لاااا فيمااا ااا  اعنااى تعااد الاقابلااة أحااد الفنااو  البديعيااة  التااي ل  
الاخالفة والاعارضاة، فلاو عادنا إلاى الاعناى اللغاو  لماا لوجادنا بأنماا اا  ااأخوذة اا  قابال 
الشااايء بالشااايء اقابلاااة وقبااااًًل، أ : عارضاااه، والاقابلاااة: الاواجماااة، والتقابااال اثلاااه، يقاااال: 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  ، وانه قولاه تعاالى: (1) تقابل القوم يعني استقبل بعضمم بعًضا

ااااذا أعطياات الفااال أ( يباادأ ) ففااي قصااة      . (2) چې  ې  ې  ې   ى   ى  
الكاتب باقداة استفمااية حجاجياة حاول اعناى العطااء ليارتبط العناوا  باالات  الحجااجي إذ 

 بدأ القصة على النحو اآلتي:ت
فأجابتهررا  وقفررت بعوضررة فرروق نصررل مررائيو واقتربررت الفراشررة منهررا وقالررت مررا األمررر؟" 

 .(3)"البعوضة الف   يحب النحلة وال يحبني
  فعادم حاب الفااال  للبعوضاة يتاثال فااي فكارة العطاااء أيًضاا فلايس كاال عطااء نااافع،  

فالنحلة حشارة والبعوضاة حشارة، لكا  الفارق  (حشرة)وهنا تبرز الطاقة الحجاجية عبر لف ة 
أبااارزت فكااارة العطااااء وقاااد  العطااااء  لاااذا فاااإ  الاقدااااة الحجاجياااة طريقاااة بينماااا يكاااا  فاااي 

وكااذا الحياااة  ،ارتبطاات بااالفال  أل  الفااال  هااو ااا  يحكاام علااى قياااة العطاااء داخاال الحقاال
فالناااس ااا  تحكاام علااى البشاار باااا هااو نااافع وغياار نااافع فااي إشااارة ااا  الكاتااب للطفاال بااأ  
يوجااه طاقاتااه فااي ساابيل خياار البشاارية ًل فااي شاارها، فاااهلل ساابحانه وتعااالى قااد أعطاااه العقاال، 

كاوفئ باحباة النااس، وا   كانات و عاالاه صاالحة ناال احباة اهلل أوزوده بالبصيرة فإ  كانات 
 :أعاالاه غيار صااالحة عوقاب بغضااب اهلل وساخطه وكاوفئ باقاات النااس. وانااه قولاه تعااالى

    .(4) چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   چ 

                                                 
 .  14: 12لسا  العرب ،اادة )ق . ب . ل( : الجزء  (1)
 . 47سورة الحجر، اآلية :  (2)
 .12ت الفال  أ ا  اجاوعة )أنا الذ  رأى(، طالل حس ، النشاط الادرسي: ااذا أعطي (3)
 . 8-7سورة الزلزلة ، اآلية:  (4)
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يادًياااا فالفراشاااة اثلااات صااافة ًل إذا كاااا  حإفاااال أحاااد يساااتطيع الحكااام علاااى األشاااياء   
لااذا فقااد كاناات الاعااادل  الحياديااة  ألنمااا ًل تحااال سااوى الجاااال فمااي غياار ضااارة بالبيئااة  

الحجاااجي داخاال الاانص أل  عاا  طريقمااا اسااتطاع الكاتااب أ  يااواز  قياااة العطاااء الخياار، 
 .وبي  قياة العطاء الضار

 الحجاج  بالجناس:  -2

األكثر حضوًرا فاي اللغاة إذ إ  و يفتاه األساساية يعد الجناس ا  األلوا  البديعية   
قائاة على التكرار الذ  يخلق التأثير واإلقناع وبمذا يتصل بالحجااى، فالجنااس اا  جاانس 

 .  (1)الشيء يجانسه جناًسا واجانسة، وجانسه: شاكله واتحد اعه  في الجنس 
رى فاي بيات شاعر، أاا فاي اًلصاطال  البالغاي فماو   أ  تجايء الكلااة تجاانس األخا     

أاااا فااي الحجاااى فااإ  الجناااس .  (2)وكااالم واجانسااتما لمااا أ  تشاابمما فااي تااأليف حروفمااا   
يعااال علااى إ مااار عنصاار التااأثير وذلااك بساابب األلفااا  الاتكااررة داخاال الاانص التااي تعااال 
على إعطااء الانص نغًااا اوسايقًيا، يجعال الاتلقاي يصاغي للاعااني ويرتاا  لماا، ويااتأثر بماا 

، (3)هااادف الاحااااج  فاااي حجاجاااه عبااار التاااأثير النفساااي الاااذ  يااادثر فاااي الاتلقاااي  فيتحقاااق
 ويوجمه نحو اإلقناع . 

عاقباة الغارور لااا فياه اا  آثاار   الكاتابالتاي يوضاح فيماا ( دسرم جمال) ففي قصة       
 :سلبية تنعكس على شخصية الفرد، وقد اّمدت القصة على النحو اآلتي

تررال بجمالرر و ورأف المعلررب فقررال متباهياررا: يقررال إنكررم سررار الطرراؤوس وسررط الغابررةو يخ"
  .(4)"المعالب خير م  يقدر الجمال ابتسم المعلبو وقال: خاصة الجمال الدسم

 (5 ) توافق الكلاة في حروفما وحركاتماا وهيئاتماا  فع  طريق الجناس التام الذ  يعني:     
 الااذ  أعطااى  لعنااوا ، والااات  االكاتااب األساالوب الحجاااجي القااائم علااى الجناااس بااي   بااي  
ه، والشخصاية النرجساية التاي ًل ترياد رااًزا لغارور   الطادوسحجاى  ة حجاجية فقد اثل قطا

                                                 
 215: 3لسا  العرب ، اادة )ى.  . س(: الجزء ( 1)
 .108البديع في البديع،  أبو العباس عبد اهلل اب  الاعتز، تحقيق : عرفا  اطرجي :   ( 2)
 .                                                                                  302تداولية: ين ر: خطاب الحجاى وال  ( 3)
 . 16جاال دسم ، قصص قصيرة جًدا ، ا  اجاوعة )أنا الذ  رأى(:  ( 4)
 .16الاصدر نفسه: ( 5)
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 الثعلااب أاااا حجاااى  ،) أ  تاارى أحااًدا سااواها  بقولااه )أنكاام الثعالااب خياار ااا  يقاادر الجاااال
ااعماااا والاادهاء بقولااه )وخاصااة الجاااال الدساام( فقااد شااكل الكاتااب باجت اثاال الاكاارالااذ  ي

طاقاااة حجاجياااة    عكاااس عبااار فعلمااااا قيااااة الجمااال باألشاااياء  فالجنااااس القاااائم باااي  لف اااة 
)الجااااال( بالنسااابة للطاااادوس عبااار عااا  بالهاااة رأياااه فماااو اعناااي  بنفساااه واشاااغول بجاالاااه 

 وقاااد أعطاااى   اًلفتااراسباااه اعناااى الثعلاااب فقااد أراد )الجااااال( فاااي ن اار  أاااا وحساا  ان اااره
يًرا إلاى ااا ياااًل بطناه شا   ألنه عبر فيما ع  اكره، ودهائه الفعل )ابتسم( طاقة حجاجية 

وقااد أشااار الكاتااب عباار هااذه القصااة وعباار الجناااس التااام  الحجاااى الاضااار، عباارًل ريشااه 
ًل كاا  وبااًًل علاى صااحبه   طاقة حجاجية بأ  الجااال يجاب أ  يكاو  فاي حسا  التعقال وا 

باار والغاارور، وقااد تاارك الاانص افتوًحااا   داعًيااا  اًللتفااات للتفكياار  الصااائب بعيااًدا عاا  التك
 ليجعل الاتلقي يفمم ا  سياق الكالم بأ  اصير الغرور هو المالك ًل احالة. 

   الخاتاة:
بعاااد اساااتكاال دراساااتنا حاااول الاااروابط اللغوياااة والبالغياااة الحجاجياااة وجااادنا بأنماااا           

 تحال النتائ  األتية:
ص طاالل حسا  هاي :)الاواو، الفااء، حتاى، إّ  الروابط اللغوية التي هيانت على نصاو  .1

لكاا ، إّ ، ث اام، باال( ولكاال رابااط و يفتااه الحجاجيااة، حسااب الاتلقااي أ  كااا  خااالي الااذه  او 
شاااك او واعاناااد، فااالروابط اللغوياااة هااي التاااي تعاااال علااى تعاياااق افمااوم الااانص او تيسااايره 

 وتوضيح دًللته ال اهرة والاضارة وبيا  ترابطه وتاازجه .

ااا  األساااليب وًلسااياا البيانيااة والبديعيااة اميانااّة علااى نصوصااه، كالكنايااة وجاادنا عاادّدا  .2
قناعيااة    واًلسااتعارة ،والتشاابيه ، والاقابلااة والجناااس ، فاألساااليب البالغيااة اساااليب تأثيريااة وا 

 عليه . األنما تعال على تحفيز كواال العقل وأثارتما ليشد القار  الى اا يعر 

الحجاجي اا هو إًل آلية حجاجية يساعى الكاتاب عبرهاا  تعدد ألوا  البديع في األسلوب .3
 الى ابراز الجاال الف ي للكلاة الاو فة ، التي تكو  اكثر وقعّا في نفس الاتلقي .

تفاااوت قااوة اإلقناااع والتااأثير فااي نصااوص طااالل حساا  ، اإل أننااا وجاادنا أ  اكثرهااا قااوّة  .4
ًليجاز الاذ  يعاال بادوره علاى شاد وا فوتأثيرّا في قصصه القصيرة جدّا  ألنما تتسم بالتكثي

 اًلنتباه للاادة الاقداة . 
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عااااد طاااالل حسااا  الاااى انسااانت الحيواناااات والنباتاااات ، وقربماااا بحجاجاااّا اضاااار الاااى  .5
 .  الاعا  عاستوى تفكير الطفل وزيادة وعيه بالواق
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Abstract 
       Linguistic ties and rhetorical methods are an argumentative and 

persuasive mechanism because they depend on language as a basic 

element of influence and persuasion, and since the literary Hajjji 

text is directed at the child, it is necessary to select linguistic links 

and rhetorical methods that work to tighten the mind and direct 

attention towards the readable text, and we found this feature when 

Talal Hassan presented his literary text in a way that relies on 

excitement, so he sharpened the mind through the language that It is 

considered a striking element in clarifying the semantics of the text, 

as he deliberately used . 
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