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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

لدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في اهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح املنصة )املوقع( -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك
َ
تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
 يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 البنية احلجاجية يف رواية  جحدر واألسد لطالل حسن

 و َأمحد عدنان محدي  رفل حازم العجيلي 

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

قناعية والتأثيرية،  النص الذي تهيمن عليه الوظيفة الإ يعرف النص الحجاجي بأنه         
بوصفها النسق  ،ثير اأا وتإلى اكساب النص إقناع  بنية حجاجية تسعى  فهو يستند إلى

تنبيه المتلقي ل ؛من أجزاء تتكون من مقدمة حجاجيةوالشكل فهي نظام متسق متكون 
وصوال  الى  ،نصوعرض حجاجي يكشف الدالالت المضمرة داخل ال ،بالمادة المعطاة

 .اعه بما يطرح عليهللتأثير في المتلقي و إقن ؛النتيجة الحجاجية
 .ةيمقدمة حجاج ،ةير يوالتأث ةيقناعالإ  فةيالوظ ،يالنص الحجاجالكلمات المفتاحية:     

 ةالحجاجي البنية
دددددا متدددددداوال   ظهدددددر مندددددذ القدددددرن السددددداب  عشدددددر فدددددي أوربدددددا وتعندددددي  تعدددددد        البنيدددددة  مفهوم 

األجددددزاء فددددي  الطريقددددة التددددي يقددددوم عليهددددا مبنددددى مددددا، ثددددم امتددددد  ددددذا المفهددددوم ليشددددمل وضدددد 
،  (1)مبنددددى معددددين أي  مددددن وجهددددة نظددددر فنيددددة معماريددددة وبمددددا يدددد دي إلددددى  جمددددال تشددددكيلي 

ذا مدددددا عددددددنا إلدددددى الجاندددددب الل دددددوي لوجددددددنا بأنددددده مشدددددتق مدددددن الفعدددددل الث ثدددددي )ب، ن،  وا 
، وقدددددد  أيدددددد  دددددذا الدددددرأي صددددداحب اللسدددددان فدددددي قولددددده :  البإنيدددددة، والب نيدددددة: (2)ى(: أي شددددديد

والب ندددددى، والبإنيدددددة: الهيدددددأة التدددددي بنيدددددت عليهدددددا، وفددددد ن صدددددحي   أي مدددددا ب،نيتددددده، و دددددو البإندددددى

                                                 

 كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم /طالبة ماجستير/ 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم  /مساعد ُأستاذ/ 
 .175نائية في النقد األدبي ، ص ح فضل : : النظرية البينظر( 1)
أحمد بن فارس بن زكريدا أبدو الحسدين، تحقيدق، عبدد السد م  دارون، دار الجيدل   معجم مقاييس الل ة ،( 2)
 .138،  مادة )ب .ن. ى(:  م1946القا رة،  -
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، و (1)الب نيدددددددة: أي الفطدددددددرة، وأبنيددددددددت الرجدددددددل: أعطيتدددددددده بندددددددى، ومددددددددا يبتندددددددي بدددددددده األرض 
 البإنيدددددددان: الحدددددددائط الجدددددددو ري، والب ندددددددى بالضدددددددم مقصدددددددور مثدددددددل جزيدددددددة وجدددددددزى، وفددددددد ن 

 .صحي  البنية: أي ال
بمعندددددى الهيدددددأة: أي الشدددددكل والنسدددددق، مدددددن  دددددذا المعندددددى نجدددددد بدددددأن البنيدددددة تكدددددون        

ومدددددا أن نتدددددرل الجاندددددب الل دددددوي حتدددددى نجدددددد بدددددأن جميدددددل صدددددليبا قدددددد تحدددددد  عدددددن البنيدددددة 
:   البنيددددددة: ترتيددددددب األجددددددزاء المختلفددددددة التددددددي يتددددددألف منهددددددا الشدددددديء، ولهددددددا معنددددددى  قددددددائ  
وتطلددددق علددددى الكددددل الم لددددف مددددن الظددددوا ر المتضددددامنة بحيدددد  يكددددون لكددددل ظددددا رة منهددددا 

 خرى، ومتعلقة به تابعة للظوا ر األ
تند عليهددددا الددددنص الحجدددداجي فددددي بنائدددده، واعتمددددد البنيددددة  ددددي المكونددددات التددددي يسدددد إذ ا     

 إذ ذ دددددب قسدددددم مدددددن البددددداحثين إلدددددى أن  الخطددددداب والدددددنص  الحجددددداجي عليهدددددا المحددددداج ؛
 يعتمد في بنائه على مكونات عديدة .

: ويقصدددددد بهدددددا مدددددراد المدددددتكلم، وقصددددددى مدددددن الخطددددداب، فهدددددي تعتمدددددد علدددددى   الددددددعو -1
 التأثير، واستمالة المتكلم لقبول تصوراته، ومدركاته بصورة كلية، أو جزئي

: وتمثدددددل المعطيدددددات/ المسدددددلمات/ البدددددديهيات التدددددي ي سدددددس المدددددتكلم علدددددى المقددددددمات-2
 سسدددددده المددددددتكلم، وتددددددربط نتيجددددددة منوالهددددددا حجاجيددددددة مترابطددددددة أي أنهددددددا تعمددددددل علددددددى مددددددا ي

 .ا بذلل على االستداللمعتمد   ،الحجاج ارتباطا  منطقيا  
: يمثددددددل بيددددددان البر نددددددة علددددددى مدددددددى تطددددددابق وصدددددد حية المقدددددددمات للنتيجددددددة التبريددددددر-3

 .  الحجاج المقصودة في
: مجموعددددددة األدلددددددة والشددددددوا د التددددددي يسددددددتخدمها المددددددتكلم /المحدددددداج  قصددددددد الدعامددددددة-4

                                                                               .المستم  بهدف تقبلهاتقوية النتيجة عند 
ددددد ام شدددددر الحدددددال رافدددددد   عدددددد  : ي  الحدددددال مؤشدددددر-5 يشدددددير إلدددددى  ، فهدددددو فدددددي الحجددددداج  امهم 

 مجموع الت يرات الل وية التي تظهر قابلية النتيجة للتطبيق.

                                                 

صددري، دار المددام الع مددة أبددو الفضددل جمددال الدددين بددن مكددرم ابددن منظددور الفريقددي المابددن منظددور، ( 1)
،   مددادة )ب. ن.  صددادر، والطبعددة الثانيددة، الم سسددة المصددرية للنشددر والترجمددة مصددورة عددن طبعددة بددوالق

 .   94-93: 14ى(، الجزء 
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قدمددددده المحددددداجإ  مدددددن أفكدددددار ور ى تخددددددم النشددددداط مدددددا ي:  واالحتياطدددددات التحفظدددددات-6 
 الفكري والوجداني .

فدددددالنص الحجددددداجي يقدددددوم علدددددى عددددددة عناصدددددر تتضدددددافر فدددددي إنشددددداء بنيدددددة كليدددددة  ذ اإإ      
لهدددددا األثدددددر الفاعدددددل والمددددد ثر فدددددي المتلقدددددي ، وتسدددددهم بددددددور ا فدددددي إبدددددراز الحدددددد  الك مدددددي 

يهيدددددة ، وفلسدددددفية ، داخدددددل النصدددددوص األدبيدددددة لمدددددا تحملددددده مدددددن مسدددددارات ب  يدددددة ، وتوج
قناعيددددة، و  فطرحدددده  فددددالنص الددددذي قدمدددده   طدددد ل حسددددن  امتدددداز بطبدددد  فكددددري حجدددداجي ،ا 

نحددددددددو التفكيددددددددر الصددددددددائب عبددددددددر القدددددددديم   والتددددددددأثير طددددددددرح فكددددددددري يعتمددددددددد علددددددددى االنفعددددددددال
سدددددواء أكاندددددت روايدددددة أم قصدددددة أم مسدددددرحية أم قصدددددة سدددددردية ه النصوصدددددالمتضدددددمنة فدددددي 

مندرجددددة ضددددمن السددددلم الحجدددداجي، إذ ، أو مددددن حيدددد  كددددون  ددددذى النصددددوص قصدددديرة جددددد ا
لفكدددددددرة ا ي عطدددددددت نتيجدددددددة ،فالمقدمدددددددة علدددددددى مقدمدددددددة وعدددددددرض و  تعتمددددددد بنيتهدددددددا الحجاجيدددددددة

و ددددو  شددددبيه إلددددى حددددد مددددا بمددددا   للموضددددوع الحجدددداجي الددددذي يقددددوم عليدددده الددددنص، األولددددى 
اشدددددترطته  المدوندددددة النقديدددددة القديمدددددة فدددددي المقدمدددددة الشدددددعرية أو النثريدددددة بدددددأن تقدددددوم علدددددى  

 ل ؛ بوصدددددفها مددددددعاة ألسدددددباب النجددددداح المفضدددددي إلدددددى التدددددأثير والقنددددداع براعدددددة االسدددددته
فدددي المتلقددددي ،فيمدددا يريددددد الكاتدددب إعطدددداءى فدددي نصدددده  فالمبددددع  مطالددددب بدددأن يفددددت  نصدددده 

يناسدددددددب ال دددددددرض،  الحجددددددداجي  بمدددددددا يثيدددددددر انتبددددددداى المخاطدددددددب  فيتخيدددددددر مدددددددن اللفدددددددظ مدددددددا
اصدددددددد   فكري ددددددددا ، ليخلددددددددق تو (1)واالجتمدددددددداعي والنفسددددددددي للمخاطددددددددب والوضدددددددد  االعتبدددددددداري 

ووجددددددداني ا، يقددددددول الجدددددداحظ:   ينب ددددددي للمددددددتكلم أن يعددددددرف أقدددددددار المعدددددداني ويددددددوازن بينهددددددا 
ددددددا يخصددددددهم بدددددده  وبددددددين أقدددددددار المسددددددتمعين وحدددددداالتهم ، فيجعددددددل لكددددددل  طبقددددددة مددددددنهم ك م 
حتددددى يقسددددم بالتسدددداوي أقدددددار الكدددد م علددددى أقدددددار المعدددداني ، ويقسددددم المعدددداني علددددى أقدددددار 

، أمدددددا العدددددرض : فهدددددو خصيصدددددة (2)لمسدددددتمعون وحددددداالتهم  المقامدددددات التدددددي  دددددم عليهدددددا ا
، يلجددددددأ إليدددددده الكاتددددددب لرفدددددد  اللددددددبس عددددددن جاجيددددددة تضددددددفي علددددددى الددددددنص قددددددوة إقناعيددددددةح

المتلقددددددي بالجابددددددة عددددددن جملددددددة مددددددن االسددددددتفهامات التددددددي يطرحهددددددا الددددددنص بحجددددددة دفدددددد  

                                                 

  .58 :م2017قطر ،  –عبد اللطيف عادل ، كتاب األمة في الخطاب ، الحجاج  ينظر:( 1)
يددق، عبددد السدد م محمددد  ددارون، مكتبددة ه(، تحق255- 150أبددي عثمددان الجدداحظ،)البيددان والتبيددين ، ( 2)

 .  114: 1998،  3الخانجي، القا رة، الطبعة 
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المتلقددددددددي إلددددددددى موضددددددددوع المحاججددددددددة ، أي  ددددددددو بيددددددددان وتفسددددددددير يقدددددددد  ضددددددددمن محدددددددداور 
يددددددذ ب بيرلمددددددان إلددددددى   أن التفسددددددير القددددددوي  ددددددو كددددددأمر معطددددددى حجاجيددددددة متسلسددددددلة إذ 

يمكددددددن أن يعتبددددددر كصددددددورة حجاجيددددددة أو صددددددور أسددددددلوبية  بحسددددددب األثددددددر الصددددددادر عددددددن 
 .    (1)المتلقي
ا النتيجة الحجاجيدة فهدي تعطدي قيمدة للمقدمدة والعدرض الحجداجيين ضدمن عددد مدن م  أ،  

اة مدا يعبدر عنده الجدزء أو مدا الحج  التي يريدد تقدديمها الكاتدب عبدر نصده األدبدي مد  مراعد
يقدمه من طاقة إقناعية وتأثيريدة ينطبدق علدى الكدل بالنتيجدة ، والعكدس صدحي  مد  اعتبدار 

 .  (2)أن يكون التقسيم شام   لكل األجزاء المضمرة
بهدددذا يكدددون ترتيدددب  البنيدددة   دددو مدددا يكسدددب الدددنص حجاجيتددده ، فعمليدددة االنتقدددال مدددن و      

دا يعتمدد بددورى علدى عنصدر المقدام المقدمة إلى العدرض إلدى الن دا خاص  تيجدة تسدتدعي حجاج 
 تلقي القارئ للنص الموجه إليه . و
 البنية الحجاجية في رواية جحدر واألسد: 

 إن البنية الحجاجية في رواية )جحدر واألسد(  تمثلت بما يأتي :          
 يبته المقدمة الحجاجية :جحدر الفارس الشاعر الذي قتلت أمه وُسبيت حب-
العرض الحجداجي  :التحاقده بخالده ادم انشدقاقه عنده ومحاربتده للحجدا  ث وذلد  لدا   -

 حجج هي :
 الحجة األولى : أراد أن يسترد حق قومه . 
 الحجة الاانية : أراد أن ياأر ألمه. 
 الحجة الاالاة :أراد أن تعود إليه ليلى حبيبته.  
مدا أراد أن ن  لدم يسدإ إلدى سدف  الددما ث إ   ه؛ ألن  نتيجة الحجاجية : جحدر شخصية فذ ال-
 .  يش حيا  سعيد  مستقر  من دون طمإيع

                                                 

 -بن ددازي  1حسدين بندو  اشدم  ،دار الكتدب المتحددة  ،طنظريدة الحجداج عندد شداييم بريلمددان ،  ينظدر:( 1)
 .  68: م 2014ليبيا 

 .203ة تطبيقية ، ال الي بنهشوم: نظر : أساليب الحجاج في الخطاب دراسي( 2)
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ى الرواية تعود إلى العصر األمدوي، و دي روايدة تشدد المتلقدي مدن عنوانهدا، قصة  ذ ن  إإ  
،  شددد الددذ ن للتسددا ل عددن شخصددية جحدددر عمددل علددىالددذي أعطددى طاقددة حجاجيددة تأثيريددة 

هددا عطفددت ن  ؛ أل، عثددت علددى الحجدداجواو العاطفددة فددي العنددوان بولددم، ارتددبط اسددمه باألسددد   فددال
ددا بددأن جحدددر بطددل ال يهدداب األسددداسددم األسددد علددى جحدددر لتعطددي إقن  ايبدددأ مقدددمتهإذ ، اع 

 .حياة جحدر األولى()الحجاجية على النحو اآلتي: 
" انطلددق جحدددر كددالريف فددوق فرسدده البددراق مسددتغيادا باآلفدداقث وجنددد الحجددا     

اددرع علددى خيددولوم القويددةث وسدديوفوم تلددول تحددت أشددعة الشددمس مت معددة يجدددون فددي إ
بأيديوم  كانت الشمس في كبد السما ث وشواظ أشعتوا تكاد تعمي عينيده وراحدت اآلفداق  
تركض مبتعد  تورب منهث ومعوا تورب الواحةث تتخايل فيوا األشجار والغددران والبدبا ث 

فرسه في عدوها رغم مدا تعانيده مدن تعدب ما اقترب الجند بخيولوم من جحدر أسرعت لكو 
 .(1)"وجرول بليغة فوي مال فارسوا شجاعة عنيد  ال تستسلم ألحد موما كانت الظروف

صد المقدمة الحجاجية فدي الدنص األدبدي يحتداج إلدى فهدم المتلقدي وتأويلده ، فهدي  إن ر  
ممكدن أن ليست ظا رة كما في المنطدق والبر دان، بدل  دي مضدمرة فدي بنيدة الدنص  فمدن ال

ن ول اختيار الكاتب لهذا الحد  ليبدأ به الرواية لده قصدد فدي ذلدل، فقدد  رسدم صدورة الفتدى 
الذي يتحدى الصعاب من أجل الحصول على الحرية بصورة تشدد األذ دان وتمتد   الم وار 

اسددتخدم األسدداليب ففيهددا األدوات الحجاجيددة التددي أعطددت القددوة للددنص،   اسددتخدم  مالعقددول،  
)انطلددق كددالري ( ، فالتشددبيه عبددر أ،داة التشددبيه أ،ثددار طاقددة حجاجيددة تعبددر  التشددبيهالب  يددة ك

عن قوته، واستعدادى للمواجة؛ ليعطي صورة أولى عن بطل الرواية بأنده ال يتوقدف أمدام أي 
)سدديوفهم تلددوح(، فاالسددتعارة عملددت  االسددتعارةشديء فدد  أحددد يسددتطي   زيمتدده، كمددا اسددتخدم 

مسدال بده؛ على شد الذ ن، واقناع  المتلقي بأن جند الحجاج اليتوانون لحظة واحدة علدى الإ
بقولده : )الشدمس فدي كبدد السدماء(؛  الكنايدةأشدار إلدى و  لتعبر عن مكابدته للظلدم والط يدان،

ليشير بحجاج مضمر إإلى شدة الكابدة والتحمل فالشمس عنددما تكدون متوسدطة فدي السدماء 
س أشدعتها بصدورة قويدة تصديب مدن يكدون تحتهدا  تكون أ،شعتها عمودية على األ،رض، وتعكد

جعلتده لدنص، و لطاقة حجاجيدة   تعطأاألدوات الرابطة  بالتعب واله ل، كما أن استخدام 

                                                 

 .1 رواية جحدر واألسد:  (1)
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فدي مقدمتده  رسدم كمدا أن الكاتدب  بما سديأتي مدن أحددا ، المتلقي  ل رض إمتاع ؛متماسك ا
ورة حقيقدة حجاجيدة عدن صد ليعطدي  مدن فيهدا؛ علدى  البيئة الصحراوية، وتأثير داالحجاجية 

ربط  دذا فد ،ربي من تحدديات للوصدول إلدى  اياتدهالبيئة العربية، وما كان يكابدى الفارس الع
، وجد دة صدبرى فرسدهبدين البيئدة وفارسدها و  السدتمرار والدت حم كلما( الدالة على ابد) المفهوم
ى مدلولده نده أعطدكمدا أ (ما اقتدرب الجندد مدن جحددر أسدرعت فرسده فدي عددو الك):إذ يقول 

 /عنيدةالحجاجي باستخدامه للتشدبيه، إذ شدبهها بفارسدها عبدر األلفداظ الحجاجيدة المتمثلدة بدد)
أعطدى الكاتدب مقدمدة حجاجيدة و صدفات الفدرس  فقدد أظهدر ال تستلم مهما كانت الظدروف( 

ليسدددتمر فدددي  عدددن جحددددر الفدددارس فهدددو عنيدددد ال يستسدددلم مهمدددا كاندددت الظدددروف واألحدددوال،
:عرض مقدمته الحجاجي  ة قائ  

رجدددت الواحدددة بأشدددجارها وغددددرانوا رجفددداق شدددييدا فشدددييدا أمدددام ناظريوددداث وتوغامدددت اآل" -
وظبايوا وراحت تت شي في الرمال وفجا  ث وهذا لم يحد  من قبدل مدر  ولدن يحدد  مدر  

نمدا تخرىث كبتث وبدأت أ تواوى وحاولت جودها أن تتماسد  وربمدا لديس حبددا بنفسدواث وا 
درا  الريددال  فقددد ألكددن جوودهددا ذهبددت  ثواث تحددت سدديوف أعدايددهخوفدددا مددن وقددو  فارسدد

تودداوتث وتودداوى معودددا فارسددواث فدددوق الرمددال الحارقددة ومدددن بعيددد سدددمإ جحدددرث وهدددو 
ليدده أن الصددحرا  كلوددا إوخيددل  تصدديف بصددوت فدداجإ جحدددر صددبية سددحق فددوق الرمددال ني

ت ليلدىث تردد صدى صوتوا جحدرث جحدرث جحددرث ورفدإ جحددر رأسدهث يدا ا  هدذا صدو 
 .(1)"ومازال يتردد فتيدا في أعماقهث رغم السنين

االقتنداع، علدى التدأثير و  ال  إإ الحجداج ال يقدوم  ن  أل،  عدد صدفة حجاجيدة؛ي رسدم المكدان إن    
قصددته مددن البيئددة العربيددة؛  الكاتددبوشددد االنتبدداى ليثيددر فددي الددنفس كددوامن القددوة، وقددد اسددتقى 

ثير في نفوس قرائده وسدامعيه، و دو ألذي يقوم على التلتكون عام   حجاجي ا في بناء نصه ا
، وقددد تمثددل ذلددل فارسددها و ددو فددي ب بدد  عينهدداصددورة رسددم ييرسددم صددورة الفددرس الشددجاعة، و 

حاولدت أن /بددأت تتهداوي/كبت بد)المرتبة ترتيب ا قصدي ا الوصف  بعدد من الجمل والعبارات 
فقدد تحولدت  تحدت سديوف أعددائها( إنمدا خوف دا مدن وقدوع فارسدها حب دا بنفسدها ليس /تتماسل 

أداة االسدددتدرال باسدددتخدامه  عكدددس ال ايدددة المرجدددوة  إلدددىالحجاجيدددة  دددذى  الجمدددل والعبدددارات 
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لكدن( الدالدة علدى )فوق الرمال( فعدن طريدق  /معها  ىوتهاو /فقد تهاوت )األفعال  فلكن(  )
جحدددددر،  ،جحددددر ،جحددددر:قولددده بوقدددد( الدالدددة علدددى التحقيدددق يبددددرز التكدددرار  ) ،االسدددتدرال

كمدا أن الصدوت كدان  ،الصدحراء الملتهبدةعمدق و دو فدي  هفالتكرار حقق من عددم استسد م
القوة الحجاجية األولى لقيام الفارس، ونهوضه من جديد على الر م من أن فرسده أ مضدت 

ليبدددأ  فرسدده مرحلددة  ،عينهددا، كأنهددا ال تريددد أن تددرى فارسددها و ددو يقدد  تحددت سدديوف أعدائدده
صددددف الفددددارس الم ددددوار الددددذي يجددددوب و بعددددد تقديمدددده ل بالكاتدددد  ا هرسددددم أخددددرى حجاجيددددة 

 الصحاري دون خوف أو تردد.                                    
تبدأ  المقدمات التي تعني المعطيدات والمسدلمات التدي ي سدس الكاتدب علدى أساسدها ل   

 بصدددورة  جحجاجيدددة مترابطدددة ؛ ألنهدددا تعمدددل علدددى مدددا ي سسددده المدددتكلم، وتدددربط نتيجدددة الحجدددا
؛ لددذا ت ييددر الحددد  الحجدداجيكيفيددة  ى إلدد بدالمتلقي  ليصددل  كليدة فهددو يبدددأ بوصددف فارسدده 

، إذ ن كبدت فرسده البدرقأفهو يبدأ في وصف حال جحدر عندما التقطه جنود الحجداج بعدد 
 :يقول 

انقبوا عليه وسيفه بعيدد عنده وأمسدكوع بعدد أن قداوموم مقاومدة شدديد  وقيددوا يديدهث "-
ر أحدالحصدان وقفلدوا عايددين إلدى الكوفدة حيد  كدان الحجدا  ينتظدرهمث علدى  وشدوع إلدى
 .(1) "من الجمر

 /شددوى /قيددوا يديده /أمسدكوى /انقضوا عليدهالمرتبة ترتيب ا قصددي ا المتمثلدة بدد) إن األفعال     
ددا   كددد حجاجيددة  أولددى ت ورة وقفلددوا( حملددت صدد ددا بددأن جحدددر كددان شخص  عددن القددانون خارج 

مله الجند بهدذى الطريقدة، والثانيدة بيندت بدأن جحددر كدان فارس دا صدلب ا ال يسدتطي  لذا فقد عا؛
لتلددل األفعددال  مسددو  سدديفه بعيددد عندده( أعطددى ال) الجملددة األسددمية  لددذا فددان ه ؛أحددد منازلتدد

ترتيدب فددي   دذا السدياق باسددتثناء الدواو فدي قولدده: و( الدددال علدى ال)كمدا أن حدرف العطدف ،
 علدى( الددال علدى االسدتع ء)، المرتبط بحرف الجدر على الحالية  )وسيفه بعيد عنه(الدالة 
قددد اسددتأنفوا  الحجدداج وجنددىوكددأن الكاتددب يشدير بصددفة حجاجيدة بددأن  ارتدبط بجنددد الحجداج ،

علدى )لتكدون جملدة ،ر بة  في التخلص منه وعلى أفعاله  القبض على جحدر استع ء  عليه
يسددعى إلددى  الكاتددب ف،ج بسددبب جحدددر حددال الحجددا إليدده ر مددن الجمددر( شددارحة مددا  ل أحدد

                                                 

 3المصدر نفسه :  (1)



                                                                                                          و َأمحد عدنان محدي رفل حازم العجيلي                                                   البنية احلجاجية يف رواية  جحدر واألسد لطالل حسن

 146 

ليرسددم لنددا صددورة مددن صددور  اسددترجاع أحدد م ذلددل الفتددى الم ددوار و ددو علددى ظهددر فرسدده ؛
ا حال جحددر )العرض الحجاجي(    لىقلنا ويوجه فكرنا إينلفروسيته   فدي صدباى ، إذ شارح 
 :   سبب ج دته وقوى صبرى  يقول مبين ا

تفإ من خ لوا هتاف باسمه جحددرث ورفدإ جحددر مغناجةث وار  مرحة   ر ليه كركإتناهت "
رأسدهث وقددد أمسدد  بقوسدده وسددوامهث وتمددتم مسددبقدا هددذع ليلددىث وهددب واقفددداث وانطلددق نحددو 
مصدددر الصددوتث وهددو يقددول عرفددت مخبددأ  مودد د يددا ليلددى سأصددطاد ث وفاجأهددا مختبيددة 

طدت . ورا  إحدى األشجار فتوقف قبالتوا وقوسه وسوامه في يددع وقدال: أرأيدت لقدد اصد
وقوقوت ليلى قايلة هذا القوس وهذع السوامث لن تصطاد بوا غير األرانب واقترب جحددر 

نما الغزالن.  منوا وقال: أنت واهمة إنني ال أصطاد األرانبث وا 
: وها أنا أصطاد غزالةث عيناهدا       كادر جمداالد أوصمت لحظة محدقدا فيواث ام تابإ قاي د

ليلدى إليدده مبتسدمة وقالددت: يدا ويلتددى سدتكون شدداعردا  مدن عيندي ليلددى العامريدة. وتطلعددت
 وتفبحني.

وابتسم جحدر وقال: إنندي شداعر وسدأجعل  أشدور مدن ليلدى العامريدة وسدأكون مجنوند  
 .(1)"جحدر
إن رسددم الشخصددية واسددتيحائها مددن جديددد تعددد قددوة حجاجيددة بددارزة، فالكاتددب أراد أن    

، ثددددم م)يقندددد  قارئدددده بشخصددددية   ا نسددددان  إضددددى قدددددم ا ليعرفدددده بشخصدددديته جحدددددر( الفددددارس أوال 
ون فددي نفسدده أثددر ا جمالي ددا يجمدد  بددين الفروسددية والشدداعرية التددي تعددد مددن ثاني ددا؛ ليك،دد اوشدداعر  

، وتدددم ذلدددل عدددن طريدددق األفعدددال  المرتبدددة ترتيب دددا قصددددي ا المتمثلدددة  صدددفات العربدددي األصددديل
قددال / و ابتسددمبلددت )ي قاالتددالدالددة علددى فروسدديته وقوتدده ، اقتددرب(  /فاجأ ددا /انطلددق / ب، بددد)

نسانيته تجاى من يحدبالدالة إنني شاعر(  ولكدن  دذى الفروسدية والشداعرية  ،على شاعريته وا 
دا  فقددم عبدر الدعامدة التدي تعندي الشدوا د الم كددة للحجدداج  دي مدا حملدت فدي داخلهدا حجاج 

مددام سددبى أيصددور جحدددر الفددارس وأمدده تقتددل أمددام عيندده وحبيبتدده ليلددى ت  ،ف خددر ومعندداى بعددد ا 
إذ يقددول :  قبدد  جحدددر خددارج خيمتدده  جحدددر( الثددائر)دم عددن  طريقهددا شخصددية ناظريدده ليق،دد

تحت سماء قاحلة معتمة ، وقد تسمرت عيناى فوق نجمة بعيدة مت دامزة  دا  دو وحيدد ، فدي 
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مضددارب يسددود ا الحددزن والصددمت والشددعور بالددذل والهددوان بعددد أن وارى الرجددال المتبقددون 
 التي لم يكن له أحد  ير ا في الحياة   جمي  القتلى ومنهم أمه 

قبإ جحدرث خار  خيمته تحت سما  قاحلة معتمة وقد تسمرت عيناع فوق نجمدة بعيدد  "
هدا هدو وحيددث فدي مبدارب يسدودها الحدزن والصدمت والشدعور بالدذل والودوانث  تغامز  م

رهدا فدي رى الرجال المتبقون جميدإ القتلدى ومدنوم أمده التدي لدم يكدن لده أحدد غيابعد أن و 
 .(1)"الحيا 
ليده حدال جحددر مدن الدذل إمدا  ل  أشارت بحجاج مضمر إلدى رى( او  /قب  ) فاألفعال     

فقددت  النجمدة البعيددة  ، أمدا فالسماء القاحلة مثلت أمه التي لم يكن له أحد سدوا ا ،والهوان
بعددد أن  وخوفدده عليهددا ليهددا ،حنيندده إإلددى ير شددة؛ ليمز بالمت ددا هدداوقددد كنددى عن ،(2)مثلددت ليلددى

 ه طددددارتبال؛أخدددذ ا جندددد الحجددداج؛ لدددذا فقدددد كانددددت صدددفة الدددذل والهدددوان المعدددادل الحجددداجي 
خددرى أخلددق حيدداة ل لدده ليكددون دافع ددا  ؛وذلدده بعددد سددبي حبيبتدده ليلددى(/ واندده بعددد مددوت أمدده)بددد

تختلف عما كانت عليه فيلتزم بوصية والدتده التدي أشدارت عليده أن يدذ ب إلدى خالده جعفدر 
 . (3)م امر الذي ال يهاب الموت فيذ ب إلى الكوفة ال ة شخصي لتظهر
إن اختيار الكاتب لمدينة الكوفة تعد صفة حجاجية كونها مرتبطة بالثأر فقدد وازى   

معلن دا عصديانه   عبدر عنصدر المكدان ألمده وحبيبتدهبين ثأر الحسين، وثأر جحددر  الكاتب 
منددده حصدددانه حتدددى يصدددل  علدددى الحجددداج وجنددددى ليلتقدددي بأحدددد الفرسدددان وي يدددر عليددده ويأخدددذ

الدذي  للوصدول إلدى صدديق خالده عبداس الحائدل، هن وصدلها حتدى حد  طريقدأالكوفة، وما 
د،تفاجأ بجحدر فهو فتى ص ير و ر طريق خالده ملديء بالمخداطر وعلدى الدر م مدن ذلدل أص 

 . (4)جحدر على لقاء خاله مهما كلف األمر
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ة التددددي سددددتظهر فيهددددا أللهيدددد  كانددددت بمثابددددة تمهيددددد إن الصددددورة التددددي رسددددمها الكاتددددب      
حق ددا إن ثلثددي الولددد علددى  عبددر المثددل اآلتددي  توضددحتجعفددر خددال جحدددر، وقددد ة شخصددي

قناعي دا  مسدتعين ا بالمثدل الشدعبي   (1) خاله دا عبدر الحدوار  ليثيدر عنصدر ا تأثيري دا، وا  يكدرر دائم 
 :الدائر بين جحدر وجعفر

 نت؟أابتسم الفارس وقال: من "
: جحدر.  رد جحدر قاي د

: آع أنت ابن أخت اللصث جعفر   ام تقدم من جحدرث وأخذ يدور حوله قاي د
اث أيواث   واستل جحدر خنجرع وانقض على الفارس وهو يقول: خالي ليس لصد

الفارس يدعث واختطف الخنجر ووبدإ يددع علدى رقبدة جحددرث ادم قدال ال أحدد يعدرف  ومد  
: جعفددر أكاددر مندديث ألنددي أنددا جعفدد ر وصددمت لحظددةث اددم تطلددإ إلددى جحدددر وقددال متسدداي د

أخبرني يا جحدر من دل  على مكداني والذ جحددر بالصدمتث فقدال جعفدر عرفتدهث عبداس 
ذهب إليهث وقل له تعدالث خدالي االحاي ث وهز جحدر رأسه مبتسمداث فبح  جعفرث وقال: 

 .(2)"سيكرم  على هذع الودية
كشدف عدن شخصدية النسدان الثدائر فدي أعماقده إن الحوار الدائر بدين جحددر وخالده    

وكدأن الكاتدب يشدير إلدى أن النسدان ابدن بيئتده وابدن  أخدرى، فة ويدبطن صدفةصفهو يظهر 
ولكن تبقدى النسدانية  دي الصدفة المسديطرة علدى  ا،قسر   هتحكم التي ظروفه فالظروف  ي 

ذا مدددا نجددددى فدددي يدددر مسدددارى إذا مدددا رأى أن الخيدددر عنوانددده، و ددديالدددذات. فالنسدددان يمكنددده ت 
 ية إنسانيته عبر المشهد اآلتي:جشخصية جحدر التي رسمها الكاتب ليظهر بصورة حجا

ويومدا بعد يوم بدأ جحدر يلمس قسو  خالهث ودمويتده  فقدد الدتمس منده أكادر مدن مدر  "-
لكن خاله لم يستجب لده بدل واتومده  ثأن يخفف من إغارته على األحيا  البعيفة الفقير 

 دد والخوف.بالبعف والتر 
حتى كان يوم أغاروا فيده علدى أحدد األحيدا  ورأى جحددر خالده يقتدل فديمن قتدل   

امرأ  حاولت عبادا الورب من سيفه وتواوت المدرأ  صدريعة علدى الرمدالث وتدرا ت لجحددر 
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أمدده وهددي تتودداوى مبددرجة بدددمايوا. وأسددر  إليوددا وترجددل عددن حصددانه يريددد مسدداعدتوا 
عمدرع يحمدل هدروا  فدي يددع ويصديف بصدوت بدا  أمديث.  وهنا أقبل صبي فدي الرابعدة مدن

أميث وحدق الصبي في أمدهث وراعده أنودا جادة هامدد  فرفدإ هراوتده وانقدض علدى جحددر 
ا أيوددا القاتددل سددأمزق ث وتراجددإ جحدددر قلددي د أمددام الصددبي وسدديفه فددي يدددع ولمحدده  صددارخد

 قتله.اخاله فصال به: 
 .(1) "خالي إنه صبيوراوغ جحدر الصبي وهراوتهث وهو يقول: ال يا 

الصورة الباكية  أثارت حفيظدة جحددر فقدد تدذكر أمده التدي قتلدت مدن أجدل ال  ذى إن    
النسدانية تمثلدت عبدر األفعدال المرتبدة ترتيب دا قصددي ا المتمثلدة بدد)تراءت/  شيء و ذى الصدورة

ددا  ألن   ؛دفعددت جحدددر تتهدداوى / حدددق / راعدده( فاألفعددال فجملددة  يكددون ثددائر ا ال أن يكددون لص 
دددا  ضدددد الظلدددم ثورتدده ال يددا خدددالي إنددده صدددبي( كشددفت عدددن إنسدددانية جحددددر و ) فظلدددم  ،عموم 

نمددا جعددل مندده انسددان ا  لدده أعددوان الحجدداج لددم يجعددل مندده سددفاك ا للدددماء وال خائن ددا لنسددانيته، وا 
، إذ  عادال  فهو ال يرد الظلدم بدالظلم و دذا مدا وجددناى عبدر حدوارى الحجداجي بينده وبدين خالده

 يقول :
عاد جعفر لي د إلى المخيمث فناداع خاله وكان يقدف محاطددا بجماعتده: جحددر وتقددم " 

جحدر منهث ودون أن يتفوع بكلمةث فحدق جعفر فيده مليدداث ادم قدال: لخسدف خيبدت ظندي 
 في .

: جيت إلي  على أمل أن أاأر ألمي وقومي من أعوان الحجدا ث ال ألقتدل  ورد جحدر قاي د
 طفال.النسا  والشيوخ واأل

 .(2) "ومد جعفر يدع إلى سيفهث ودمدم غاببدا جبان
كاندت المعدادل  لجعفدر وجحددر فجعفدر أراد مدن جحددر  (خيبت ظني فيدل)فجملة   

على أموال الناس فعندما لم يجد في شخصية جحدر ذلل خاب أملده  م ير اأن يكون كخاله 
م يددر ا وقومدده، ال أن يكددون ن جحدددر خدداب أملدده بخالدده ؛ ألندده أراد أن يثددأر ألمدده أكمددا  ،فيدده

خيبدددت أملدددي فيدددل( عندددد جعفدددر ككلمدددة حدددق أريدددد بهدددا )علدددى حرمددداتهم، وبهدددذا تكدددون جملدددة 
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حددق ضددد الظلددم الطريددق  ددو الخددرى ولكددن  ددذا الطريددق أطريقدده مددرة  ليختددار جحدددر ،باطددل
 ، ويبدأ مرحلة أخرى برزت في الرواية على النحو اآلتي :  والقسوة والط يان

علددددى أ ددداروا لجنددددد الحجددداج، و  اتصددددو الدددذين  وان جحددددر وجماعتدددده أعددد ادحتدددى ازد   
 فدأمر مر الخليفة عبدالملل بدن مدروان فدي دمشدق، بلغ األ،و أتباعه وأعوانه والمتعاونين معه 

لحجاج في العراق أن يسكت جحدر فيما كان متنق   من مكان إلى  خدر فدي اليمامدة حتدى ا
ليلددى وقددد تزوجددت مددن رجددل كبيددر، وأصددب  التقددى  لو نددا ،حدددى الواحددات فيهدداإوصددل إلددى 

 .(1)ها طف نيلد
ن رسم الفتى الثائر بصورة حجاجية يحتاج إلى عدد كبيدر مدن األدوات ل درض اقنداع إ     

لي كدد العمدق الدذي تحملده ؛المخاطب، ولكن الكاتب أشار إلى عدد مدن المشدا د الحجاجيدة 
وم ثرة ، ثدم يخلدص الكاتدب إلدى  واضحة إلى المتلقي بصورة الفكرة  صل تتلل الشخصية ل

 :للرواية عبرالسرد الحجاجي للحادثة بقوله   الحجاجية النتيجة 
نمددا إلددى جحدددر وجماعتدده مددن مصددادر أن قافلددة لتجددار مددن الكوفددة تتجدده إلددى أرض "-

اليمامددة وزيدداد  فددي الحددذر والحيطددة ترصدددوا تلدد  القافلددة متفددرقين ليلقددى القددبض علددى 
   .                           (2)"ويلقى جحدر أمام الحجا جحدر واالطاحة بمن معه 

 :  بينهما ليبدأ الحوار الحجاجي 
قال الحجا  دون أن يرفإ عينه عنه: ليتني أعدرف مدا الدذي جدرأ  علينداث وسدطعت " -

وبنبدر  إداندة قدال الحجدا : جدرا    ثعينا جحدر ببريق النقمة وقدال: الظلدمث وجدرا   قلبدي
 قتل والسلب والنوب.قلب  هذع وظفتوا لل

: لم أحاول أن  -  قتل إال الذين ألحقوا األذى بي وبقومي.أفرد جحدر قاي د

جعلندي مدن  األميدرأن  وصمت لحظة ناظردا إلدى الحجدا  نظدر  موادندةث ادم قدال: لدو  -
 فرسانه لرأى ما يعجبه.
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  وأشال الحجا  عنه بوجوهث وقال: هذا مستحيل فقد تلطخت يدا  بدما  األبريدا  ودمدا
 مير المؤمنين الوليد بن عبدالمل .أجند 
فيددد  والذ جحدددر بالصددمتث فتطلددإ الحجددا  إليددهث وقددال: سددأعطي  فرصددة لعلوددا ت     

ن قتلتده عفوندا عند ث إسأقذف ب  في حفيدر  فيودا أسدد شدرس فد ن قتلد  كفاندا مؤونتد  وا 
لقد قدرب  والحت على أسارير جحدر رغم جمودها ابتسامة ارتيال وقال: أصلف ا  األمير

 .  (1) "الفر 
، والجمدددل  اسدددتخدامه لعددددد مدددن األفعدددالبالكاتدددب   أوجدددد ا الطاقدددة الحجاجيدددة التدددي ف      

عمدددق الدددنص وتناميددده وصدددوال  إلدددى النتيجدددة باالسدددمية واألدوات الرابطدددة  دددي التدددي حكمدددت 
ت لددتمث التدي المرجدوة فقدد اسدتخدم الكاتدب عددد ا مدن المشدا د الحجاجيدة لت كدد قدوة الطدرفين 

 باآلتي :
 سطعت عينا جحدر ببريق النقمة  دون أن يرفإ عينه عنه  -

 الظلم وجرا   قلبي ليتني أعرف ما الذي جرأ  علينا  -

 لحقوا األذى بي وبقومي أقتلت الذين  جرا   قلب   -

صدددفة حجاجيدددة مضدددمرة  ددددر بدددين فالحجددداج ظدددا ر عبدددر األقدددوال السدددابقة لكنددده       
وجعلندي  /لدو جربندي األميدر) وصفاء قلبه وذلدل عنددما قدال:ونقاء جحدر  جحدر،الحجاج ب
أحالت الداندة إلدى الحجداج ولديس  (لو)إن األداة الرابطة ،لرأى مني ما يعجبه( /من فرسانه

لعلهددا تفيددد( ارتبطددت بنظددرة المهادنددة )ن جملددةإلددذا فدد؛لددو( أداة امتندداع المتندداع )إلددى جحدددر فددد
 . ج وجحدر(الحجا)  ما  تلل التي أصبحت بين فارسين

أصدل  ا  األميدر )قدال: عنددما جحدر  على محيامن  ذى النظرة ظهرت ابتسامة االرتياح  
تقريدر مصدير جحددر الدذي يواجده األسدد فإمدا  في  يظهر م شر الحال جلي ا (لقد قرب الفرج
مددا المددوت ليبدددأ الحجدداج اآلخددر فددي شخصددية جحدددر  ،العفددو والحيدداة  الددذي جسدددى الكاتددب  وا 

 اآلتي:  على النحو شخصية المقاتل القوي الذي ال يهاب الموتة في  ذى المر 
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ددا عديددد  ووبددإ فددي طددرف مددن أطددراف الحفيددر   ي وجدد" باألسددد الشددرس وقددد جددو  أيامد
وجلس الحجا  ومن حوله من كبار أعوانه وعددد كبيدر مدن الحدراس المددججين بالسد ل 

ل ونسدا  وأطفدال وشديوخ . وقف حول الحفير  جموور غفير من أهدالي الكوفدةث مدن رجدا
 : وأشار الحجا  إلى البابطث وقال  لقد حدان الوقدت هداتوا اللدص. وانحندى البدابط قداي د
سمعدا وطاعة أيوا األمير وجي  بجحدر مقيد اليدين يحيط به عدد مدن الحدرس وقبدل أن 

 يصلوا به موبإ الحجا  حاذاع رجل وهمس له: جحدر 
 والتفت إليه جحدرث وتمتم  عباس!

 إ عباس بصوت هامس: ليلى تسلم علي .تاب
: مدررت  والتمعت عينا جحدر وخفق قلبه بشد  لكنه لم يرد بشدي  فاسدتطرد عبداس قداي د

 بديارها قبل أيامث المسكينة لقد مات زوجوا.
 وتوقف جحدر وهم  أن يقول شييدا لكن أحد الحراس دفعه بشد ث وقال: 

 مشث األمير ينتظر ا
وهدو ال يدرى ممدا حولده غيدر ليلدى ولدم يفدق اال حدين أوقفده ومشى جحددر بدين حراسدهث  

 .(1) "البابط أمام الحجا  وقال موالي األمير: هذا جحدر
ه الكاتددب أعطددى للددنص طاقددة حجاجيددة كبددرى قددفعددن طريددق عنصددر المفاجددأة الددذي خل  

شخصدية ل ا خدرى أعطدى دافع دأفظهور عبداس لجحددر وتأكيددى بدأن ليلدى أصدبحت حدرة مدرة 
عبددر األلفدداظ المتضددادة عددادت فتيددة قويددة ال تستسددلم ألي ظددرف مهمددا حددد  فجحدددر التددي 

المعددددادل  تشددددك،ل المسددددكينة لقددددد مددددات زوجهددددا(  /ليلى تسددددلم عليددددلالمتعاكسددددة المتمثلددددة بددددد)
 الحجاجي للوقوف أمام سلطة الحجاج المتجبرة. ليظهر حجاج  خر بين الطرفين القويين:

 ل: لقد وعدتني أخذ جحدر السيف وتطلإ إلى الحجا ث وقا"
ث وأنا عند وعدي واآل     ن انزل الحفير  وقرر مصير  فرد الحجا  قاي د
واستدار جحدر ونظر إلى جماهير الناس المتزاحمين حول الحفير  ام رفإ يددع بالسديف   

األصددوات شددييدا فشددييداث حتددى سدداد الصددمت ونددزل إلددى الحفيددر  ودار فيوددا  تعاليدددا. وخفتدد
ي الطدرف المقابدل للقفدص وأشدار الحجدا  للبدابطث وقدال ليفتحدوا رافعدا سديفه ادم وقدف فد
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 .(1) "القفص
دداج يددنم عددن  دالالت  إن الحددوار الدددائر بددين    دداج كددل جحدددر والحج  ج،  يددر عاطفيددة فحإ

منهما يرسم صدورة المتحددي، وقدد تمثدل ذلدل بدداآلتي :)لقدد وعددتني / وأندا عندد وعددي()رف  
؛ ألندده رسددم الشخصدديات التددي تحددافظ طاقددة حجاجيددة القفددص( فالوعددد يمثددل سدديفه / ليفتحددوا

دا  للمتلقدي بأنهدا شخصدية ال تهداب   على مبادئها حتى النهايدة ؛ لدذا مث دل ندزول جحددر إقناع 
 :  منشد ات  الباب واندف  األسد مزمجر ا وتقدم جحدر منه، وسيفه يت م  في يدى، فف  الموت  

 ليددددددد  وليدددددددت فدددددددي مجدددددددال بدددددددن ))
 
 

 ا ذو قدددددددددددددددددددو  وفتددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددك ه 
 
 

 وصدددددددددددددددددولة وبطشدددددددددددددددددة وفتددددددددددددددددد 
 

 (2)((أن يكشددددددددددف ا  قنددددددددددا  الشدددددددددد  
الصدددورة الحجاجيددددة التددددي رسددددمها الكاتددددب توضدددد  بشدددددة قسددددوة الحجدددداج وتسددددلطه ف   

 ومهابة الناس له، كما  أعطت البعد الحجاجي لشخصية جحدر البطل الم وار الثائر.
سديفه  رة/ دار رافع دا سديفه/ندزل إلدى الحفيد(فاأللفاظ المرتبدة ترتيب دا قصددي ا المتمثلدة بدد     

ينشد( رسدمت صدورة الفتدى الشدجاع الدذي يجابده الصدعاب مدن أجدل تحقيدق  يت م  في يدى/
كمددا أن االبيددات الشددعرية أعطددت الطاقددة الحجاجيددة للددنص عبددر اسددتخدامه  ، اياتدده السددامية

أن  للجناس التام لي  ولي / فلي  األولى مثلت جحدر، والثانيدة مثلدت األسدد المزمجدر كمدا
جمعددا فددي ،فقددد  ك  مددا( أحالددت المشددهد الحجدداجي إلددى مشددهد يعكددس قددوة الطددرفين ) لفظددة
معبدرة عدن  ضنل( ال يستطي  أحد الحرال فإما الموت أو الحيداة السدامية و دذى صدورة )مكان

ا،ف ، القوة والمجابهة لدم يتمالدل الحجداج ف تصدى جحدر لألسد وفلق  امته و لل الناس فرح 
 درل يددا جحدددر مددا أشددجعل وخددرج جحدددر مددن الحفيددرة، والسدديف فددي يدددى، :  فقددال نفسدده  

(3)وتوقف أمام الحجاج، وقال: أصل  ا  األمير لقد قتلت األسد
. 

أظهددرت قددوة شخصددية جحدددر وأكدددتها ، كمددا أنهددا أعطددت صددورة إن  ددذى الجملددة   
ددا عبددر الحددوار الددذي  دار بيندده للفددارس الشددجاع الواثددق مددن نفسدده ، وتظهددر  ددذى الثقددة أيض 

اج :     وبين الحج،
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ابتسددم الحجددا  وقددال: لقددد قددررت مصددير  أنددت حددر ولدد  مددا تشددا  وتطلددإ جحدددر إليددهث "
 أريد حصاندا. وقال:

 واتسعت ابتسامة الحجا ث وقال: فقط!
 : فقطث يا موالي األميرجحدر فرد 

 .(1) "ونظر الحجا  إلى البابط وقال أعطوع حصاني
جه الحجداج أعطدت داللتدين حجداجيتين تمثلدت األولدى فدي و  على بتسامة فارتسام اال   

 ءه السديمقابل قتله لألسد، والثانيدة شدك،  كبير  خوف الحجاج من جحدر بأن يطالب بشيء
داج تسدامباتسدعت االتعجدب )   هالذي مثل فقدط((؛  فإعطداء حصدان الحجداج  :وقدال، ة الحج،

كددن نيتدده  ت ييددر تولددم ، كددان مكافددأة لشددخص جحدددر الددذي لددم يددرد إال اسددترداد حقدده وحسددب
ال يريددد الددذي  النسددان  إلددى إشددارة   ددذىو  ،الحكددم ممددا عكددس الصددفة النسددانية الم زمددة لدده

مدددن حياتددده إال االسدددتقرار واألمدددان والمعيشدددة الصدددالحة التدددي ال تكددددر ا م ريدددات الحيددداة، وال 
لثددأر مددن ر بتدده با جحدددر  يةشخصدد ت يددر  حكمهددا؛ لددذا فددان النتيجددة الحجاجيددة  تمثلددت فددي

 :إلى ر بته بلقاء ليلى ، والزواج بها ، إذ يظهر الكاتب قائ    
وعدادت ليلدى وصدغيراهاث بعدد ذهدداب الشديخ إلدى جمدإ مددا تبقدى مدن حدوايجوم اسددتعداددا " 

وتندداهى مددن بعيددد وقددإ سددناب  تنوددب األرض نوبدددا وهنددا سددمعت ليلددى صددغيرتوا  للرحيددل
تت ليلى ونظرت إلى حي  تشدير صدغيرتوا لينا والتفإتقول: أمي أنظري هنا  فارس يتجه 

ذا فارس ملدام ينطلدق علدى حصدانه نحدوهم ويقتدرب مدنوم شدييدا فشدييدا وتوقدف الفدارس  وا 
 قبالتومث وقال ليلى.

وخفق قلب ليلى بشد ث وهتفت مدهوشة: من؟ جحدر!  وترجل جحدر عن حصدانه ورفدإ 
: نعمث جحدر واندفعت ليلى نحوع وهي تقول  ....سمعت أن الحجا  اللاامث ورد قاي د

واختنددق صددوتوا بالدددمو  فبددموا جحدددر إلددى صدددرع وقددال هددا أنددا معدد  يددا ليلددى وسددأبقى 
 .(2) "مع ث العمر كله

                                                 

 .31(  المصدر نفسه:30)
 .33 :المصدر نفسه  (2)
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التددي مثلددت حركددة ليلددى عكسددت ضددعفها فقددد خسددرت المرتبددة ترتيب ددا قصدددي ا  فاألفعددال     
بددددأفعال   لدددذا فقدددد قابلهدددا الكاتدددب/خفدددق /  تفت(؛نظرت /التفتدددت/عادتبدددد)زوجهدددا وجحددددر 

، كمددا أن النقدداط وبقددوة متضددادة توقددف( بأسددلوب حجدداجي  خددر /ينطلق جحدددر الفددارس بددد)
،عبددرت  عددن حددب ليلددى لجحدددر ومدددى تألمهددا فهددي لددم  تسددتطي  أن تنطددق بكلمددة )قتلددل( 

أعدداد إليهددا  األمددل  جحدددر مددن جديددد  فتقدددير الكدد م سددمعت أن الحجدداج قتلددل؛  فظهددور 
 .سأبقى معل العمر كله()بجملة ايته الكاتب رو   يلينهالمفقود  
قنداعي نتيجة  الحجاجية بأ  لقد رسم الكاتب ال         معطي دا صدورة لسنسدان  سلوب مد ثر وا 

بدأن يعديح حيداة ألحبتده و نما أراد الحرية له وأل لده ا  النبيل الذي ال يطم  في ت يير الحكم، و 
 .حرة كريمة قائمة على الحب والعطاء 

النسدددان تعكدددس القيمدددة النسدددانية العليدددا التدددي يسدددعى الكاتدددب إلدددى ورة جحددددر إن صددد     
 .من صفات العربي الحق فهي عليهم أن يتصفوا بها ؛الذين  تحقيقها في شخصية فتيانه 

 الخاتمة:
جاءت البنيدة الحجاجيدة لنصدوص طد ل حسدن علدى النسدق التسلسدلي الدذي يناسدب تفكيدر  .1

لمعلومدات الموجده اليده ؛ اي :التدي تبددء بمقدمدة الطفل ، وييسر عليده عمليدة فهدم الرسدائل وا
حجاجية ، ثم عرض حاجاجي وصدوال  الدى النتيجدة الجاجيدة التدي تتفداوت تبع دا لندوع الحجداج 

 فيها .
لحظنا تنوع الشخصيات في أدب ط ل حسدن ، فضد   عدن تندوع االمكندة واالزمندة ، و دذا  .2

عددد رافددد ا حيوين ددا فددي بندداء شخصددية مددرتبط بلحجدداج الددذي يتنددوع وفددق المقددام ، فددأدب الطفددل ي
 قادرة على تحدي الصعاب بحكمة وروية مما يتطلب تنوع الشخصيات المحاججة .
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Abstract 

         The Argumentation text is known as the text that is dominated 

by the persuasive and influential function, so it is based on an 

argumentative structure that seeks to give the text persuasion and 

influence, describing it as form and form Argumentation to 

influence the recipient for the purpose of convincing him. 
    Keywords: The Argumentation ؛ persuasive and influential ؛ 

form Argumentation. 
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