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الملخص
ٗطٛل حلحَحز أدحٓ للتَحغل حإلًسخًٖ رَغِٓ هَْٓهخً ٖخزحً ْٖ حلوًسْٔ حإلًساخًْْ٘ٔ ،اَ ًٗاصش
ٍرَد حإلًسخى رخٙخسًٍٗ ،صش رٌ٘خًِ حلوًسْْٖ ،اخلحَحز ًٗاد٘ أّان ٍراَُ حلتًز٘اس حإلًساخًٖ
ٍتَحغلِ ر٘ي يخلوِ ٍر٘ي حلوَرَدحت حلتٖ توتل ٙلُأ خخغأ رْاخ ْكاِ سسا٘ي حلٌخٖاد
حلوػسٕ حلٛز٘س ٗستً٘ي ْٖ هٛتَرختِ رؤسخل٘ذ حلحَحز رطٛل هوتاى ٍّارح حألهاس ٗتزلاٖ
رٌَو خخظ ْٖ ٚتخرِ «هى أرٖ حلًالء ْٖ سزٌِ»؛ هَؾَو حلٛتخد َّ حلٌٗد ٍلٛي ال ًٗول
حلٛختذ يلٖ هٌْذ حلٌٗد حلًلوٖ حلزحت رل ٗحخٍل أى ٗدخل ْٖ سازي حلوًاسٕ ٍٗٗاسّد
هٌِ ٍٗطخّد نسٍِ س٘ختِ رطٛل هزخضس ٍَّ ْٖ حلحٗ٘ٗٔ رػدد ادخخل حلٗاخزة ْاٖ ّارح
حلسزي ْكِ هي رخًذ ٗتوتى رخألسلَد حلطكخرٖ حلسحثى ٍهي رخًذ خخاس ٗساتً٘ي رٌاَو
هي حلٌٗد حلٌٓسٖ حلرٕ ٗخ٘س يخقٓٔ حلوطخقذ ٍٗحخِّ يلٖ هتخرًٔ حلٗسحءٓٚ ،وخ ٗحخِّ يلاٖ
حلوطخز ٔٚحلًٓخلٔ ْٖ ر٘خى خزحءُ ٚوطخقذ للٌع رؤسلَد حإلستْٓخم ّارُ حلدزحسأ حلتاٖ
تَٗم رؤسلَد تحل٘لٖ -تَغٖ٘ٓ تًول رػادد هًخلزأ ٘ٓ٘ٚأ حساتطدحم أسالَد حلحاَحز
رًٌخغسُ حلوتٌَئ ْٖ ًع حلٛتخد حلورَٚز
الکلمبت الذلیلیة :أرَ حلًالء حلوًسٕ ،حلحَحز ،حلططػ٘ٔ ،حلحدث ،حلٌٗد حألدرٖ
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المقذمة
لٗد تٌَو هَْٓم حلحَحز يزس حلصهي ٍتكَز هي ًَو أدرٖ الٖ خخاسٍٚ ،ارل ٙهاي س٘اج
ًَيِ ٍٍن٘ٓتِ ٍحؤ ْسٔ ٍحؾح ر٘ي حلودحزس حلٌٗدٗٔ ْٖ تٗدٗن هَْٓم ٗتسن رخلدٍّٖٔ ،رح
حلتزخٗي ْٖ حلٌَو ٍحلَن٘ٓٔ ٍحلوٌْذ حلٌٗدٕ ٖد سٕٗ لِ حسحءٖ هًسْ٘خ خػزخ ْٗد ياسِ رؤًاِ
«حلٛالم حلرٕ ٗتن ر٘ي ضطػ٘ت٘ي ،أٍ أٚخسٍ ،رخلتزَش ٗوٛي أى ٗكلٕ يلاٖ ٚاالم ضاطع
ٍحسد»(سوخدٓ7331 ،مًٍ ،)791 :زد ٌّخ أًِ ٗسٚاص يلاٖ يادد حألضاطخظ حلارٗي ٗائدٍى
حلحَحز َْْ ٗٗدم حالحٌ٘يٍ ،حلَحسد َٗٛى سَحزح لٛي راخلتزَ٘ش إٔ حى حلحاَحز حلادحخلٖ حلارٕ
ٗئدِٗ ضطع ٍحسد ٗوٛي أى ًٗد سَحزح هي رخد حلتزَ٘ش حن ٗؤتٖ تًسّٗ خخس َّ أى حلحَحز
حلٌٖٓ «سدٗج ر٘ي ضطػ٘ي أٍ أٚخس تؿاوِ ٍسادٓ ْاٖ حلوَؾاَو ٍحألسالَد ٍلاِ قاخرى
يخم»(حلحخًٖ7391 ،م)19 :
اى ٌّخ٘ تحدٗدحً للحَحز ٗو٘صُ يي حلحَحز حلًخدٕ ر٘ي يخهٔ حلٌاخسّ ،اَ حلحاَحز حلٌٓاٖ
حلرٕ ٗحَٕ ٖ٘وخً روخل٘ٔ ٍَّ ،هلصم راؤى ٗتاَحْس يلاٖ حلَسادٓ ْاٖ حألسالَد ٍحلوَؾاَو
ٍحلحَحزٍ ،حؤ تًسّٗ خخاس «ّاَ سادٗج ٗادٍز را٘ي ححٌا٘ي يلاٖ حألٖال ٍٗتٌاخٍل ضاتٖ
حلوَؾَيخت ،أٍ َّ ٚالم ٗٗى ر٘ي حألدٗذ ًٍٓسِ أٍ هاي ٌٗصلاِ هٗاخم ًٓساِ ٚدٗأ حلطاًس
ٍحلط٘خل»(يزد حلٌَز7391 ،م« )707 :اى حلحَحز ل٘س ازحدٓ ّ٘وٌأ هًسْ٘أ تٓاسؼ يلاٖ
ضسٚخء حلحَحز حلطؿَو ٍحالهتخاخل الاٖ سٗ٘ٗأ هًٌ٘أ ٗستؿاْ٘خ قاسِ دٍى حٙخاسٍ ،اًواخ
حٚتطخِ روخيٖ لحٗ٘ٗٔ تطُلْن ٍتئساس تاخزٗطْن ٍهػا٘سّن حلوطاتسٍ٘ ،هطاخز ٔٚال
تٌؿذ ْٖ اًتخد حلوًخًٖ ٍغ٘خَٔ حألسٛخم ٍتط٘ٛل حلتػَزحت»(َخدحه٘س6009 ،م)96 :
حلْدِ هي إٔ خلإ أٍ حٗزاخد ّاَ رًال حلوَرٓاد أٍ حلوطلأَ ْاٖ هًاسؼ حالًتزاخُ
ْخلوطلَٔ ٗزذ أى َٗٛى ذح ٖدزٓ للتًخهل هى هطخقزِ ْٖ حألحس حلٌٖٓ ،حإلت٘خى رْرُ حلٗآَ
يلٖ يختٕ حلٛختذ؛ ًْلِ٘ أى ٗزًل ّرُ حلوٗدزٓ ْٖ هٓٛوي أحسُ ل٘ئسس أْؿل ٍأزٖٖ ًاَو
هي حلًالٖٔ ر٘ي حلٌع ٍحلٗخزة ٍّٛرح ٗحٕٗ ّدِْ هي حلٛتخرأ ٚلواخ ٚخًات ّارُ حلًالٖأ
رَرِ أْؿلْ ،خلٗخزة ٗستك٘ى أى ٗتلٖٗ زساخلٔ حلٛختاذ رَراِ أٚوال ًْلاٖ حلٛختاذ أى
ٗستود رؤْؿل حألًَحو هي حألسخل٘ذ ٍحللُخت ٍحألًْخل لَ٘ٛى ًخرحاخً ْاٖ حًتٗاخل هٓخّ٘واِ
حلوٗػَدٓ الٖ حلٗخزة ْٖٓ دزحستٌخ ّرُ ًحي رػدد هًخلزٔ حلحَحز ْاٖ ٚتاخد «هاى أراٖ
حلًالء ْٖ سزٌِ» ّرح حلٛتخد يلٖ رٌذ «تزدٗد ذٚسٕ أرٖ حلًالء» ٍ«غَت أرٖ حلًاالء»
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هي ُٚتذ قِ سس٘ي حلتٖ ألّْٓخ ْٖ هَؾَو س٘خٓ حلوًسٕ ٍْٛستِ ًطس حلٛتخد يخم 7393م
رخلٗخّسٓ ٍٗطتول يلٖ ًَو هي حلحَحز حلٌٓسٖ ر٘ي قِ سس٘ي ٍأرٖ حلًاالءٍ ،أٗؿاخً حلحاَحز
ر٘ي قِ سس٘ي ٍحلٗخزة ْخلحَحز يٌػس أسخسٖ ْٖ هئلٓخت قِ سس٘ي ٍْاٖ ّارح حلٛتاخد
ًسحُ ًٗزس يي خزحثِ سَل أْٛخز حلوًسٕ ٍَّ سس قلٕ٘ دٍى إٔ هي َٖ٘د حلوٌْز٘ٔ حلٌٗدٗٔ
ًٗتزس قِ سس٘ي هي حلٌٗخد حألٍحثل ْٖ حألدد حلًسرٖ حلحدٗج ٚوخ ًٗتزس أٗؿخ هي حألٍلا٘ي
حلرٗي رصٌ ًزن حلتحل٘ل حلٌٓسٖ ْٖ ًٗدّن ْؤسلَرِ حلٌٗدٕ ذحت قاخرى تاخزٗطٖ ًٍٓساٖ
هًخً ٚوخ ًسٕ ْٖ حلٛتخد حلورَٚز َّ ًٗخلذ أْٛخز س٘ٛن حلوًسٓ يلٖ أسخس نسٍِْ حلٌٓس٘ٔ
ًٍسٕ أحس حلتٗوع حلٓسٍٗدٕ ْٖ حلٛتخد؛ ْ٘سٕ ًٓسِ ْٖ هسخٓ أرٖ حلًالء ألًِ ٗحس رٌْخٗٔ
حإلتػخل ر٘ي ضطػ٘تِ ٍضطػ٘ٔ أرٖ حلًالءْ ،لْرح ًٗتسِ رٌٓساِ ٍٗٗاَل اًاِ ال ٗسٗاد أى
ٗزًل أرخ حلًالء ٚوَؾَو للزحج حلًلوٖ حلزحت رل َّ ٗاسٕ حلوًاسٕ ٚخلػادٕٗ حلحوا٘ن
ٍحلطٕٓ٘ حلرٕ ل٘س ْٖ ٚالهِ ٍْٖ يولِ اال حلطآٗٔ ٍحلتاسسن للوَراَدحت هاي حألس٘اخء
ٍحألهَحتٍ ،هي حلحَ٘حى ٍحلٌزخت ٍحألًخس حٙخسٗي ّرُ حلًخقٓٔ حلتٖ ٗزخّْخ قِ سس٘ي ْاٖ
حلٌع تخ٘س يخقٓٔ حلٗخزة ٍٗٗسّرِ هي حلٌع ًْخلذ حلٌٗاخد حٙخاسٍى ضطػا٘ٔ حلوًاسٕ هاي
هٌهخز حلٌٗد حلٌٓسٖ ٖزل قِ سس٘ي ٍرًدُ ْتٛلن حلزًؽ ياي حألهاسحؼ حلسٍس٘أ ٍحلًٗاد
ٍحأله٘خل حلوٛزَتٔ حلتٖ أغ٘ذ رْخ حلوًسٕ ٍلٛي قاِ سسا٘ي ّاَ ْٗٓان حلوًاسٕ روًٌاٖ
حلٛلؤ ْ٘تٛلن يي ٍحٖى ْٗٓوِ هٓٛس ٚز٘س أيوٖ يي ْ٘لسَِ ضخيس ٚز٘س أيوٖ ٌْٗد قاِ
سس٘ي هصٗذ هي حلًخقٓٔ ٍحلٌٗد حلٌٓسٖ ٍحألدرٖ ٍحلتخزٗطٖ ْزواخ أى ألسالَد ساَحز قاِ
سس٘ي تَرد يالٖٔ ٍح٘ٗٔ هى هَؾَو ٚتخرِ حختسًخ ّرح حلوَؾَو للدزحسٔ ستٖ ًػال الاٖ
زإٍس حلطَ٘ـ حلتٖ ٗودّ٘خ قِ هي ضطػ٘تِ الٖ حلاٌع ٍهاي حلاٌع الاٖ حلْٓان حلًٗلاٖ
ٍحلَردحًٖ للٗخزة
خلفیة البحج
ٚخًت ضطػ٘ٔ حلوًسٕ رحسذ تًّٗدُ هكوح ًهس ٚخ٘س هي حلزخسخ٘ي هي حلٗسٍى حألٍلاٖ
حإلساله٘ٔ؛ ْتَرد خزحء هتؿخزرٔ سَل هًتٗدحتِ ٍضطػ٘تِ حلًه٘ؤ ٍحلًخل٘ٔ ٌْٛتٖٓ ربت٘خى
رًؽ حلزحَث سَلِ ْٖ حلًػس حلحدٗج حلرٕ ٗتزِ ًحَ ًٗد ضطػا٘تِ ٍخزحثاِ هاي حلارٗي
تكسَّٖح الٖ ًٗد -خخغٔ حلٌٗد حلٌٓسٖ -أرٖ حلًالء ْٖ حلًػس حلحادٗج ٗوٛاي حإلضاخزٓ الاٖ
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يزخس هحوَد حلًٗخد؛ ْتَٗم حلدزحسٔ حلزََ٘سحْ٘ٔ للطًسحء ٍحلًزخٖسٓ يٌد حلًٗخد ،يلاٖ حاالث
هَٗهخت 7 :زسن حلػَزٓ حلٌٓس٘ٔ ٍحلزسادٗٔ 6 ،حساتٌزخـ هٓتاخا حلططػا٘ٔ  9هًخلزأ
حلدزحسٔ يلٖ حلوٌح٘ا٘ي أٍ ًال حلٌٓساٖ حلٌٓاٖ أٍ حلسوا٘ ٍ ٌَّْٖ َٛحخً٘ا ًخ حلٌٓساٖ حلزساوٖ أٍ
حلسَ٘٘ٛسَهختٖ(حلوطتخزٕ7331 ،مٚ ْٖ َْْ ،)97 :تاخد «أراَ حلًاالء» ٗاتٛلن ياي س٘اخٓ
ٍضطػ٘ٔ حلوًسٕ ْٖ ٖخلذ حلحٛخٗٔ ٍٗحلل ًٓس٘تِ
ٖد دزس هحود ٚخهل سس٘ي ْٖ ٚتخرِ «هتٌَياخت» ضطػا٘ٔ حلوًاسًٍٕٗ ،تٗاد راؤى
حلتٛلّ ٍحلٌهن حلًز٘ذ ْٖ «حللصٍه٘خت» ٗدل يلٖ ضطػ٘ٔ حلوًاسٕ ًٍٓسا٘تِ« :يلاٖ أى
أزٍو هخ ْٖ أدد أراٖ حلًاالء ٍأيهواِ داللأ يلاٖ أيواخٔ ًٓساِ ّاَ هاي َ٘اس ضاٙ
«حللصٍه٘خت»ّ ،رح حلتؤلّ٘ حلًز٘ذ ٗدلٌّخ يلٖ ًٓس٘ٔ أرٖ حلًالء روخ ال ٗادل إٔ يوال خخاس
يلٖ ًٓس٘ٔ هئلِٓ»(سس٘ي ،ال تخ ،د)16 -93 :7
أهخ سخهد يزد حلٗخدز ْٗد ذّذ هرحّذ هطتلٓٔ ْٖ تحل٘ل ضطػ٘ٔ حلوًاسٕ ْاٖ ؾاَء
يلن حلٌٓس َْْ ًٗصٍ رًؽ سلَٚ ِٚخلًصلٔ ٍحلصّد ٍحلكواَا حألدراٖ الاٖ اغاخرتِ رازًؽ
حلًٗد حلٌٓس٘ٔ هٌْخ نخّسٓ حلدْخو يي حلٌٓسٍ ،نخّسٓ حلتًَٗؽٍ ،أٖخم تًل٘لِ يلاٖ أساخس
حلًٗل حلهخّس ٍحلًٗل حلزخقي؛ لًلّاِ ٗٗػاد راخألٍل حلطاًَز ٍرخلخاخًٖ حلالضاًَز(يزد حلٗاخدز،
7310مَْٗ٘ )10 -91 :ل اذح ٚخى حلطخيس أخٕٓ ْٖ س٘ختِ حالرتوخي٘ٔ ٍلن ٌٗال هاخ ٚاخى
ى لاِ هزاخ ًال خخاس ال ٗزخزٗاِ ْ٘اِ أسادٗٛٗ ،و٘ال لاِ ذٌٗاٙ
ٗكوح الِ٘ هي هزد ٍرخُْ ،ٚب ّ
حلوكوح٘ي َّ ،هزخل حألدد أٍ حلطًس ِْٓ٘ حتّسًت لِ حلًزٗسٗٔ حلًٌٍٓ٘ٔ ،خلْاخ َ٘اس هادحْى
يي قسٕٗ يصلتِ ٍٍسدتِ ٍتٓسدُ(ًٓس حلوػدزًٓ :س حلػٓحٔ)ًٍٗ ،صٍ حلزخسج ساسّ تٛلّاّ
حلطخيس ٍتػًٌِّ ْٖ ضًسُ رًدهخ خل الٖ حلصّد ٍحلًصلٔ الٖ َسٗصٓ ْكسٗٔ ْٖ ٚل اًسخىّٖ ،
سذ٘ حلهَْز ٍحالستًالء ٍّٖ حلُسٗصٓ حلتٖ أٖخم يلْ٘خ أدلس ًهسٗتاِ ْاٖ حلتحل٘ال حلٌٓساٖ،
ٍيلٖ أسخسْخ ْس٘س حإلردحو حلٌٖٓ ٍسَل قِ سس٘ي ٗوٛي حإلضخزٓ الٖ هٗخلأ «ضاَُ٘ ًٗاد
قِ سس٘ي دز سدٗج حألزرًخء» هي زهؿخى زؾخٖٗ
البنیة الحواریة
اى حلزٌ٘ٔ حلحَحزٗٔ هَْٓم سدٗج حزتٛص يلٖ حلحَحز هي س٘ج اًِ هطخز ٔٚرخلحدٗج ر٘ي
قسْ٘ي أٍ أٚخس؛ ل٘ػل الٖ داللٔ أيوٕ ٍأضولْ ،زخخت٘ي ٍَّ أٍل هي أقلٕ ّرح حلوَْٓم،
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ٖػد رِ هي س٘ج َٚى حلٌع حلسٍحثٖ هلَٓنخً ،تل ٙحلًالٖأ حلسحركأ را٘ي حلاتلٓم ٍحلاتلٓم
حلرٕ ٖزلِ(حًهس :تَدٍزٍِ ،ال تخ)91 :
أهخ هي س٘ج  ًَِٚخكخرخً أدر٘خً ْبًِ ٗسٕ أى حلطخغ٘ٔ حلحَحزٗٔ ّٖ نخّسٓ هططػٔ لٛل
خكخد ،ال تتؤتٖ اال هي حلتٓخيل حلحٖ ر٘ي حلطكخرخت(ًٓس حلوػدز )11 :حن ًٗزس راخخت٘ي
يي ًَو خخس هي حلحَحزٗٔ ّٖ سَحزٗٔ تٓخيل حألغَحت حلوتًددٓ ْٖ حلًوال حلسٍحثاٖ حلٌٓاٖ
حلتٖ أخرت تهْس رَٗٓ ْاٖ حألدد حلًاخلوٖ رًاد دٍست٘٘ٓسآً(ٖٛاس حلوػادز )19 :اى
حلوزدأ حلحَحزٕ يٌد رخخت٘ي هزدأ ٚلٖ تٓخيلٖ؛ ألًِ «ٗستزف رٛخهل زإٗتِ للًول حلسٍحثاٖ»
(ًٓس حلوػدزٍّٛ )96 :رح َٗٛى أسخس هزدأ حلتٓخيل حلحٖ حلوٌاتذ ضاٛالً أدر٘اخ ٍداللأ
ٍهَٖٓخً هي حلًخلن حلرٕ حزتٛص الِ٘ هَْٓم حلحَحزٖٗٔ ،خثوخ يلاٖ حالحأ هحاخٍزّ ،اٖ حلاتلٓم
ٍحلطكخد ٍحلوَّٖ حالٗدَٗلَرٖ؛ ٍلًل ْْن حلتٓخيل ٍحستً٘خرِ يلٖ ّرح حلٌحَ ّاَ هاخ سادح
ردٍهٌ٘٘ ٙهخًًََُ الٖ أى ًٗ سِ رخلحَحزٗأ تًسٗٓاخ ٗاَزد ْ٘اِ زأٗا ًخ ٗٓاسٔ را٘ي حلحَحزٗأ
حلتٌخغٍ٘ٔ ،حلحَحزٗٔ حلتٓخيل٘أ ،اذ ٗٗاَل« :حلحَحزٗأ ٗ :Dialogismكلإ ّارح حللٓام ْاٖ
حلزالَٔ للداللٔ يلٖ حلكسٗٗٔ حلوتوخلٔ ْٖ تؿو٘ي سَحز خ٘اخلٖ ْاٖ غالذ حلولٓاَل ،أهاخ
تحل٘ل حلطكخد ْ٘ستًول ،يلٖ أحس رخخت٘ي ،لإلسخلٔ يلٖ حلزًد حلتٓخيلٖ حلزن للُأ ،أٚاخى
ضَٓٗخ أم هٛتَرخ( ،حلوتٛلن ل٘س رآدمٍ ،هي حن ْبى هَؾَو خكخرِ ٗػزح ال هحخلٔ حلوَقي
حلرٕ تلتٖٗ ِْ٘ خزحء حلوطخقز٘ي حلوزخضسٗي ْٖ حلحدٗج أٍ حلٌٗخش حلارٕ ٗادٍز ساَل إٔ
سدث هي حلح٘خٓ حلًخدٗٔ أٍ زإٕ حلًخلن) ٍٗوٌٌٛخ حٖتٓخء هاَزحى ٍحلتو٘٘اص را٘ي حلحَحزٗأ
حلتٌخغٍ٘ٔ ،حلحَحزٗٔ حلتٓخيل٘ٔ حلوػكلح حألٍل ٗح٘ل يلٖ أهاخزحت هئضاسحت حلالتزاخًس
حللٓهٍٖ ،حالستطْخد روًٌخُ حلَحساى ْاٖ سا٘ي ٗح٘ال حلوػاكلح حلخاخًٖ يلاٖ حلتزل٘اخت
حلوتٌَئ للتزخدل حلٛالهٖ»(هٌَٗل يي :هحود)99 -91 :6076 ،
اى حللُٔ حلحٛخث٘ٔ أٍ حلٗػػ٘ٔ يلٖ حالحٔ أضٛخل :لُٔ حلسسد ،لُٔ حلحَحزٍ ،حألخ٘اسٓ ّاٖ
لُٔ حلوٌخرخٓ أٍ هخ ٗساوٖ رخلوًََلَد(هستاخؼ )771 :7331 ،هاي ٖػاد اًزاخش حلٗاع أٍ
حلحٛخٗٔ ْال رد لِ هي حإليتوخد يلٖ اسدٕ ّرُ حلكسٔ أٍ روًْ٘خ هًاخ اى حللُأ حلساسدٗٔ
ّٖ حللُٔ حلسحثزٔ ْٖ حألدد حلٗػػٖ حلٗدٗن ٍحلزدٗد «تتزسد ٍن٘ٓٔ ّرح حلطٛل حللُإَ
ْٖ تٗدٗن حلططػ٘خت ٍٍغّ حلوٌخنس ٍحألس٘خش ٍحألَّحء ٍحلًَحقّ َْْ ،ضاٛل هسٚاصٕ ٍال
ٗوٛي حإلستٌُخء هٌِ ْٖ إٔ يول زٍحثٖ»(حلوػدز ًٓسٍِ )779 :لُٔ حلوٌخرخٓ ّٖ سادٗج
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حلٌٓس ٌٍّخ٘ حللُٔ حلوًتسؾٔ حلتٖ تٗى ٍساكخ را٘ي حلساسد ٍحلوٌخراخٓ ْْاَ حلحاَحز(ًٓس
حلوػدزًٓ :س حلػٓحٔ) َٗٗل حلدحزسَى ْٖ تًسّٗ حلحَحز اًِ تزخدل حلٛالم را٘ي ححٌا٘ي أٍ
أٚخس أٍ اًِ ًوف تَحغل س٘ج ٗتزخدل ٍٗتًخٖذ حألضاطخظ يلاٖ حإلزساخل ٍحلتلٖٗ(يلاَش،
 )11 :7311للحَحز غٍ٘ ٍأضٛخل ٗستطدهْخ حلٛختاذ أٍ حلطاخيس ْاٖ ًػاِ هٌْاخ حلػاُ٘ٔ
حلَٗل٘ٔ ٍحلٌدحء ٍحإلستْٓخم ٍحألهس ٍ هطتٗخت حألًْخل(ًَٗس)699 :6001 ،
الحوار الفلسفی
لٗد سخد حلحَحز ْٖ أدر٘خت حلٓلسٓٔ حلًَ٘خً٘ٔ ٍْٖ زر٘ى ْٛسّاخ هاى ساٗسحـ ٍأْالقاَى
ستٖ غخز ًٗسِ حلتَل٘د حلحَحزٕ «ٍَّ هٌْذ ساٗسحقٖ َٗناّ الساتطالظ حألْٛاخز يزاس
سلسلٔ حستْٓخهخت الستدزحد حلوطخقذ الٖ حلزحج ياي حلحٗاخثٕ»(يلاَش7311 ،م)91 :
رْرح حألسلَد حلرٕ َٗٛى حلحَحز أسِ٘ حلوًسْٖ حستكخو أْالقَى أى ٗستٗاٖ رػاَز حلوًسْأ
حإلًسخً٘ٔ ،اذ اى حلسئحل َٗلد سئحالً خخس ٍاذح تتزًٌخ حلوحخٍزحت حلتٖ ٚتزْخ أْالقَى تلو٘ار
سٗسحـ «ٍخخغٔ ْ٘دىٍ ،حٖسٗكَى ٍحق٘ٓسٍى ٍحلدْخو حلرٕ ألٗخُ سٗسحـ أهاخم حلوحٛوأ
ًزد أى ّرُ حلوحخٍالت تزسد رًوٕ ْلسٓٔ سٗسحـ حلسٍس٘ٔ»(َخلذ7331 ،مْ )1 :ا٘وٛي
حلَٗل رؤى حلٓلسٓٔ حلًَ٘خً٘ٔ ْٖ زر٘ى ْٛسّخ ض٘دت هًخلن ّرح حلٓٛس حإلًساخًٖ حلارٕ ٍغال
حضًخيِ الٖ حإلًسخً٘ٔ روًخء يلٖ حلحَحز رَغِٓ قسٗٗٔالستطالظ راَحّس حألضا٘خء ٍاٖخهأ
حلحدٍد
ّٛرح قِ سس٘ي ٗتزى هٌْذ حلحَحز حلٓلسٖٓ َْْ دحثوخً ٗسؤل حلوطخقذ ْٛخ٘سح هخ ٗدٗن
حلزحج رخلسئحل هي حلوطخقذ ٍتٗدٗس رَحد هٌِ ٍرًدُ ًٗلي رَحرِ لرل ٙحلسئحل :هخالً ْٖ
هٗخٗسٔ رطخز ري رسد هى أرٖ حلًالء(حلطخيسٗي حلوَْ٘ٓٛي) ٗؤتٖ رتتخرى حألسجلٔ هي حلٗخزة:
«ٍٚخى ٚل هي حلطخيسٗي ٗزْس رؤًِ ل٘س هسئٍالً يوخ ٗؤتٖ ْاٖ س٘ختاِ هاي
خ٘س ٍضسْ ،وخ رخل ّرٗي حلطخيسٗي حللرٗي حضتسٚخ ْٖ ّرُ ح ْٔٙحلكخزثٔ ٚواخ
حضتسٚخ ْٖ حلتَٓٔ ٍحلٌزٌَ ٖد سلٛخ ّخت٘ي حلكسٗٗ٘ي حلوتًخٚست٘ي؟ ٚخى ٚلٌ
هٌْوخ هتطخثوخًٍ ،لٛي تطخإم أسدّوخ حًتْٖ رِ الٖ حلًْخزٓ ٍحلٓزَز ٍحإلرخسأ؛
ٍتطخإم أسدّوخ حٙخس حًتْٖ رِ الٖ حلكْاس ٍحلزاس ٍحلٌساٍ ٙحلتحاسد أٚاخى
هػدز ّرح حلطالِ حلز٘جٔ حلتٖ يخش ْْ٘خ ٚل هي حلطخيسٗي؟ ْٗد يخش رطاخز
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ْٖ ر٘جٔ شًدٖٔ ٍهزَى؛ ٍيخش أرَ حلًاالء ْاٖ ر٘جأ تحّٓام ٍحستطاخم ٍٍزو،
أٚخى هػدز ذل ٙحألسسٓ؟ ْٗد حًحدز رطخز هي أسسٓ ْخزس٘ٔ خؿاًت للاسٔ؛
ٍحًحدز أرَحلًالء هي أسسٓ يسر٘ٔ لن تًاسِ اال حلًاصٓ ٍحلحسٗأ ،أٚاخى هػادز
ذل ٙحلًػس حلس٘خسٖ؟ »(سس٘ي6076 ،م)16 -17 :
ْ٘تخرى حألسجلٔ ٍْٖ حلٌْخٗٔ ٗتٛلن يي ضًَز أرٖ حلًالء رسزٌِ حلٓلسٖٓ حلارٕ هاخ ٚاخى
يٌد رطخز ٍّرح حألسلَد ٗتٛسز ْٖ حألرصحء حلوتٌَئ هي حلٛتخد
أٍ ْٖ هٛخى خخس يٌدهخ ٗسٗد حًتزخُ حلوطخقذ حلٛخهل يلاٖ حلوَؾاَو ٍلاصٍم حساتٌتخرِ
ٗتوتى رخلطكخد حلوزخضس هي حلٌَو حألهسٕ َْ٘ٗل:
«ٍحشىْ ر٘ي حلؤكووحٓ٘يٍٖ ،سٕ الٖ ؾًٔ أرٖ حلك٘ذ زًْٔ أرٖ حلًاالء اى ٚاخى
ٗوٛي أى تٗخس حلسًْٔ الٖ حلؿًٔ»(سس٘ي6076 ،م)11 :
وظائف الحوار
تٌٗسن ٍنخثّ حلحَحز الٖ ٖسو٘ي :حألٍل رٌخء حلططػا٘ٔ ٍّاَ يلاٖ حالحأ أًاَحو؛ رٌاخء
ضطػ٘ٔ حلوتٛلن حلرٕ «ًٗد حلٛطّ يي حألسخس٘س حلدحخل٘ٔ للططػ٘ٔ ٍزْى حلحزذ ياي
يَحقْٓخ ،تزخُ هخ توس رِ سَحدث أٍ تزخٓ حلططػ٘خت حألخسٕ ،هي أرسش ٍنخثّ حلحَحز ٍذلٙ
هخ ٗسوٖ رخلزَا أٍ حإليتسحِ ،رطسـ أى ٗٛاَى يَٓٗاخً ٍهاي دٍى تٛلاّ ٍ تػاٌى»(ًزان،
7311مٍ )776 :رٌخء ضطػ٘ٔ حلوطخقذ ٍحلُخثذ حلخخًٖ هي ٍنخثّ حلحَحز َّ رٌخء حلحدث
ًٗد حلحَحز هي حلًٌخغس حلزخزشٓ ْٖ إٔ يول دزحهٖ حٖتسى رحدث سسٖ أٍ لن ٗٗتسى ٍذلٙ
ألًِ ٗسْن ْٖ ارسحش حلػسحو حلد حخلٖ ٍٗزًاج حلحسٚأ حلٌٓسا٘ٔ ،اذ اًاِ ًٗزاس ياي حلحسٚأ
حلحس٘ٔ هخلوخ ًٗزس يي حلحس ٔٚحلرٌّ٘ٔ(ّالل7311 ،مْ )971 :اٌحي ًتزا٘ي هاي خاالل
ّرُ حلدزحسٔ رؤى أسلَد قِ سس٘ي ْٖ ٚتخرِ «هى أرٖ حلًالء ْٖ سزٌِ» ٚخى يلاٖ ٖاسحز
حلحَحز يلٖ ٖسوِ٘ حلدحخلٖ ٍحلطخزرٖ حٚخس ٍسهٔ حلسسد ٖل٘ل ردحً
بناء الشخصیة
ْٖ ٚتخد «هى أرٖ حلًالء ْٖ سزٌِ» يٌدًخ أٍالً ضطػ٘ٔ حلوتٛلن ٍّاَ حلٛختاذ ًٓساِ
َْْ ْٖ ردحٗٔ حلٛالم ٗتٛلن يي س٘ختِ حلٓسدٗٔ حن ٗدخل حلوًسٕ ْزؤٓ ْٖ س٘ختِ ٍهاى أًاِ
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ْٖ ردحٗٔ هٗخرلتِ هى حلوًسٕ ال ٗسَذ رتدحٍم حلٛالم هًِ ل ٌِٛرًد هدٓ ٍخالل حألْٛخز حلتٖ
تدٍز ْٖ زأسِ ٗدخل ض٘جخً ْط٘جخ ْٖ سزي حلوًسٕ ٍٗسَاذ ْ٘اِ يلاٖ ساد ال ٗحاذ أى
ٗتس٘ ذح٘ حلسزي ٍلٛي زَن رسٍش ضطػ٘ٔ حلوتٛلن ْٖ ًع حلٛتخد ًطخّد رسٍش ضطػ٘ٔ
حلوطخقذ رسٍشحً رل٘٘خ ٍهٗ٘تخ ْٖ حلٌع رطٛل أى حلٗخزة ال ٗحس رططػ٘ٔ حلٛختذ ْحسذ،
رل ٗسٕ ًٓسِ دخ٘الً ْٖ حألْٛخز حلوًسٍؾٔ ٍحألسجلٔ حلوكسٍسٔ ْٖ حلٛتخد ٍحلزَحد يلْ٘اخ
ٍلَ ال ًَٗل نَْز حلوطخقذ أٚخاس هاي حلواتٛلن ْاٖ ّارح حلٛتاخد ٌْساتك٘ى أى ًحٛان
روسخٍحتْخ؛ ْٖٓ ٚخ٘س هي حألس٘خى ٗسؤل قِ سس٘ي هي حلوطخقذ زأِٗ ْٖ ٖؿٍ٘ٔ هخ؛ هاخالً
ْٖ حلٓػل حألٍل يٌدهخ لن ٗدخل رًد قِ سس٘ي يلٖ سزي حلوًسٕ ًسٕ حستطدحهخ ٚخ٘اسح
لؿو٘س حلوتٛلنٌٚ« :ات أساوى ّارُ حألسخدٗاج ٚلْاخ ْؤضاتد٘ »(سسا٘ي6076 ،م)71 :
ٍ«ستٖ أرسمٓ رِ ٍأْسَّ هٌِ»( ًٓس حلوػدزًٓ :اس حلػآحٔ) ٍ«حان أتاس٘ حٗكخل٘اخ»( ًٓاس
حلوػدز)71 :؛ ًٍه٘س ّرُ حألًْخل ٚخ٘س ردح ٍلٛي حلٛختذ ض٘جخً ْط٘جخ ٌٗٓػال ياي يخلواِ
ٍٗدخل ْٖ سزي حلوًسٕ ،حن ٗسٍٕ هخ سوى ٍهخ أسس ِْ٘ للوطخقذٍّٛ ،ارح ًاسٕ ٖلّأ
ؾو٘س حلوتٛلن ٍٚخسٓ ؾوخثس حلُخثذ ٍحلوطخقذ ٍأٗؿخً قِ سس٘ي ٚخ٘اسحً هاخ ٗاؤتٖ رؿاو٘س
حلوتٛلن هى حلُ٘س ٍٗتَس٘د ر٘ي ًٓسِ ٍحلٗخزة ْٖ حإلت٘خى رخلحٛن؛ هخالً ٌّخ َٗٗل:
«أل٘س ّرح حلسرل خل٘ٗخً رخإلضٓخٔ يلِ٘ ٍحإليزخد رِ؟ رلٖ ٍّاَ خل٘إ راؤى
ًحزِ ًٍئحسُ رخلَدٍ ،رؤى ًصٍزُ ْٖ ّرح حلسزي حلرٕ حتطرُ لٌٓسًٍِ٘ٗ ،ن هًِ
ِْ٘ َٗهخً أٍ أٗخهخً لٌسٕ ٚ ّ٘ٚخى ًٗ٘ص ِْ٘ ،ال ي٘طتِ حلوخدٗٔ ،رال ي٘طاتِ
حلًٗل٘ٔ حلطخيسٓ حلوٓٛسٓ حلتٖ تػَ٘زّخ «حللصٍه٘خت»»(سس٘ي6076 ،م)11 :
أٍ َٗٗل:
«ٍٍَِّْٕٔ أرَ حلًالء هي ذل ٙالٖ هخ أسذٌْ ،حي ًحس ٜرْدُ ٍيٌخءٍُ ،لٌٌٛخ ال
ًزُؽ ّرح حلزْدٍ ،ال ًؿٕ٘ رْرح حلًٌخءٍ ،ال ًٌٛس هخ حًتْ٘خ الِ٘ هي حلٌتخثذ
ٍلٛي أرخ حلًالء ًٓسِ ًٌٌٗ٘خ يلٖ ّرح حلزْد ٍٗطخزٌٚخ ِْ٘»(سس٘ي6076 ،م:
)99
ٍأهخ ضطػ٘ٔ حلُخثذ ّٖ ضطػ٘ٔ أرٖ حلًالء هى أًٌخ ًستك٘ى أى ًحسزِ هطخقزخ ٍَخثزخ
هًخً هى أى حلُخلز٘ٔ للُخثذ ْٖ ٖل٘ل هي حألس٘خى ٗاتٛلن قاِ سسا٘ي ياي هحخٍزحتاِ هاى
حلوًسٕ لٛي ْٖ ٚخ٘س هي حألس٘خى حلوًسٕ ًٗتزس َخثزخ ْ٘تٛلن قِ سس٘ي هى حلٗخزة سَلِ

تحلیل حوار طه حسیه فی کتاب «مع أبی العالء فی سجنه»11 /

ٍستٖ يٌدهخ ٗدخل قِ سس٘ي ْٖ سزي أرٖ حلًالء ال ٗتٛلن هًِ رل ٗػِٓ ٍٗػّ ٚالهِ
هي حلوػخدٕٗ حألخسٕ للحَحز َّ حستطدحم ؾو٘س حلطكخد ْكاِ سسا٘ي ٗطخقاذ حلٗاخزة
ٍّٛرح ٗززسُ رؤى ٌٗهس الٖ حلٌع هي هٌهخز حلٌخٖد حألدرٖ ْلْرح ٗستطدم غُ٘ٔ حألهس:
«ٍأٍل هخ أٍحرْ ٙرِ هي ذلٍ ٙأًخ حُٖدوزٔ أًّ ٙستلٗخُ هٌٛسحً لِ حخثسحً يلِّ٘ ،اَ
أى «حللصٍه٘خت» ل٘ست ًت٘زٔ حلًولٍ ،اًوخ ّٖ ًت٘زٔ حلٓسحٌٍ ،ل٘ست ًت٘زٔ
حلزد٘ ٍحلٛدٍ٘ ،اًوخ ّٖ ًت٘زٔ حلًزج ٍحللًذٍ ،اى ضجت ُْٗل اًْخ ًت٘زٔ يوال
ديخ الِ٘ حلٓسحًٌٍ ،ت٘زٔ رد٘ رسّ الِ٘ حللًذ ٍألٍؾح ذل ٙرًؽ حلتَؾ٘ح ْٗد
أّدوة هي حَزتٍ ،ٙحُسَول اًٛخز٘ الٖ اٖسحز ٍحيتسحِ»(سس٘ي6076 ،م)91 :
ْٖ ّرُ حلًزخزٓ ًطخّد رسحئ قِ سس٘ي ْٖ اَسحء حلٗخزٕ رتدٍحم حلٗسحءٓ؛ ْؤٍالً ٗػدز هي
رخًذ حلٗخزة زأٗخً ْٖ حلوَؾَو ،حن ٗطَِٖ رؤى ًٗ٘د حلٌهس ْٖ زأٗاِ حلوػاٌَو هاي رخًاذ
حلٛختذ حخً٘خً ٍْٖ حلٌْخٗٔ ٗحٛن ٌٗٗى حلٗخزة ٍٗػدز سٛوِ ِْ٘ ْوي حلَحؾح أى ّدِْ هاي
حستطدحم غُ٘ٔ حألهس َّ ررد حًتزخُ حلٗخزة لٌٓس حألهس حلرٕ ررد حًتزخُ حلٛختذ ْ٘كلاذ
هٌِ أى ٗدٖٕ ِْ٘ ٍٗتًزذ هٌِ ٍّٛرح ٗئٗد حلٗخزة زأٗاِ ٍتاخزٓ ٗػاحذ حإلساتْٓخم ًْال
حألهس ٍٗسٗد أى ٌٗتٗل حًًٓخل ًٓسِ الٖ حلٗخزة هخالً ٌّخ:
«ٍلٛي ح ْٕٙرؤىّ أرخ حلًالء ٗهٓس رحسٗتِ حلوكلٗأ ْاٖ «حللصٍه٘اخت» حَٗٙال هاخ
ْسؼٓ يلٖ ًٓسِ هي ٖ٘د ٍتًّٗد هخ سٓلََْٛخ ِْ٘ هي َٙالٗ .هٓاس رحسٗتاِ ْاٖ
حألسلَد؛ ٍحلُسٗذ أًِ ٗٔطس ُٙٚهًِ ْاٖ ّارُ حلحسٗأٍٗ ،لُاٖ هاي ًٓساٙ
حلطًَز رخلؿٕ٘ حلرٕ ٌٚت تزدُ س٘ي تلتاصم هًاِ هاخ حلتاصم هاي حلطاسٍـ
ٍحلَٗ٘د»(سس٘ي6076 ،م)31 :
أٍ ٌّخ ٗطخقذ حلٗخزة ٍٗسؤل زأِٗ َْ٘ٗل:
«لست أدزٕ أتطًس ٚوخ أضًسٍ ،تزد هي ٖسحءٓ ّارح حلز٘ات هخال هاخ أراد؟
ٍلٛي ٖلزٖ ٗوتلت إلًطخدُ زسؤ ٍرِسّحً ٍسٌخًخً ٍاضٓخٖخ أتسٕ أرخ حلًالء ّْٛس ْٖ
ًٓسِ ٍْ٘وخ سَ٘ٗل حلٌخس ِْ٘ رًد هَتِ؟»
ٍ ّٛرح ٗتخرى أسجلتِ هي حلٗخزة ْٖ هٛخى خخس ٗطخقذ حلٗخزة ٍَٗٗل:
«ٍستَٗلْ :بً ٙاى هؿ٘ت يلٖ ّرح حلٌحَ لن تُٗد٘م الٌ٘خ ٚتخراخ ْاٖ حلزحاج
حلًلوٖ ٍال ْٖ حلٌٗد حألدرٖ ٍاًوخ تتحدث يي غادٕٗ ٍّارح سإْ ،ابًٖ ال
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أٖد٘م ال٘ٚ ٙتخرخً ْٖ حلزحج حلًلوٖ ٍاًواخ أتحادث ال٘ا ٙياي غادٕٗ ال
ٗٔسرٖ٘ ًًِٓ ٍال ٗٔتّٖٗ ضسُّ»(سس٘ي6076 ،م)66 :
الحوار الذاخلی والخارجی
ٗوٛي تٗس٘ن حلحَحز الٖ ًَي٘ي زث٘س٘٘ي :حألٍل حلحاَحز حلادحخلٖ "حلوًََلاَد" س٘اج
ٗدٍز ر٘ي حلططػ٘ٔ ًٍٓسْخ أٍ هخ َٗٛى هًخدالً للٌٓس ًحَ حألغاحخد حلاَّو٘٘ي ٍحألضا٘خء
َ٘س حلٌخقٗٔ
اى حلوًََلَد حلدحخلٖ «ذل ٙحلٛالم حلرٕ ٗساوى ٍال ٗٗاخل ٍراِ تًزاس حلططػا٘ٔ ياي
أْٛخزّخ حلو ،ًٌَٔٛدٍى تٗ٘د رخلتٌه٘ن حلوٌكْٖٗ ،طَحقس حإلًسخى ال تٗال أّو٘أ أٍ داللأ
يي ٚالهِ أٍ أيوخلِ ٍتسز٘لْخ ٍحرذ يلٖ حلٌٓخى هحتن»(ٗٗكا٘ي7313 ،مٍ )91 :حلخاخًٖ
حلحَحز حلطخزرٖ "دحٗخلَد" ٍٗٗسن الٖ حلحَحز حلوزخضس اذ َٗرِ حلوتٛلن ٚالهِ هزخضسٓ الاٖ
هتلٍٕ هزخضس ٍٗتزخدالى حلٛالم رٌْ٘وخ ٍحلحَحز َ٘س حلوزخضس ٍِْ٘ تؿاُف حألسادحث ٍٗطتػاس
حلصهي ٍتزسش أّو٘ٔحلحَحز رؤًَحيِ حلوطتلٓٔ ل« ًَِٛأًسذ حألسخل٘ذ حلتٖ تالثن حلتًز٘اس ياي
حألْٛخز ْخلحَحز ال هٛخى ِْ٘ للٛلؤ حلصحثدٓ»(حلح٘ٛن7319 ،م)711 :
قِ سس٘ي ْٖ ّرح حلٛتخد تخزٓ ٗتٛلن يي سَحز ٗزسٕ ْٖ دحخلاِ هاى حلوًاسٕ ٍتاخزٓ
حُخسٕ ٗطخقذ حلٗخزة ٍٗسؤل زأِٗ ْزْرح حألسلَد ٗتٗسّد ًٓسِ الٖ حلوطخقذ ٍٗتزِ ًحاَ
اٌٖخيِ حألْؿل رطٛل أى حلوطخقذ ٗهي أى ّرح حلسإٔ ل٘س زإٔ قِ سس٘ي رل َّ ًٓسِ
رتٓ٘ٛسُ ٍغل الِ٘ هخالً َٗٗل ٌّخ:
«اٖسأ هًٖ ّرُ حألر٘ختٍ ،سدوحٌٖ يي ّرُ حلزصحلأ حلتاٖ تَطا٘ى ْْ٘اخ ٍْاٖ
حلٗػ٘دٓ ٚلْخ »(سس٘ي6076 ،م)39 :
بناء الحذث
يٌَحى ٚتخد «هى أرٖ حلًالء ْٖ سزٌِ» ٗطزس حلٗخزة رؤًِ ٗزذ أى ًٌتهس حألسدحث هي
ردحٗٔ حلٛالم ًٍسٕ ّرح ًْالً؛ ٚوخ ٗزدأ قِ سس٘ي ٚتخرِ راخلٛالم ياي تاسددُ ٍٖلٗاِ ساَل
ٚتخرٔ حألْٛخز حلوئلؤ حلتٖ تػسّ أى تُٛتذ حن تزسٕ حألسدحث َْْ ٗاتٛلن ياي سآسُ الاٖ
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ْسًسخ ٍيي هٗخرالتِ هى أرٖ حلًالء ْٖ سزٌِ ْ٘تٛلن للٗخزة يوخ رسٕ ٍضْد ْاٖ سازي
حلوًسٕ حن ٌٗخٖطِ ِْ٘ ْْٛرح ٗػَز ادخخلِ يلٖ سزي حلوًسٕ:
«ٍحُدخلت يلٖ حلط٘خ ْٖ سزسٓ ٍحسًٔ رً٘ادٓ حألزراخء ٖاد رلاس ّاَ ْاٖ
غدزّخ يلٖ سػ٘س؛ لًلِ أى َٗٛى أٖسد الٖ حلزلٖ هٌاِ الاٖ حلزادٍ٘ٓ ،را٘ي
ٗدِٗ ًٓس ٗٛتزَى ٍْٖ ،حلحزسٓ ٖاَمٗ خخاسٍى ٚخ٘اسٍى ٗساوًَى ًٍٗززاَى،
ٍلٌّْٛن ال ٗٗ٘٘دٍى هخ ٗسوًَىٍٚ ،خى غَت حلط٘خ ضخسزخً سصٌٗخً ٖاد حُلٗ٘ٓات
يلِ٘ هسحٔ هي ٚآرٍٔ ،لٚ ٌِٛخى ْٖ حلَٖت ًٓسِ حخرتخً هوتلجخً ٍٚخى ٗٔولٖ
ّرُ حألر٘خت »(سس٘ي6076 ،م)13 :
حن َٗٗل للٗخزة:
«ٍٚخًت ًت٘زٔ لصٍهٖ للط٘خ خًخء حلل٘ل ٍأقسحِ حلٌْخز ضْسحً ٍرًؽ ضْس ّاٖ
ّرُ حلتٖ أزٗد أى أغَزّخ لٍٙأيسؾْخ يل٘(»ٙسس٘ي6076 ،م)91 :
ٍّٛرح أٍال ٗوٌح يلٖ ٚالهِ يٌػسٗي حلصهخى ٍحلوٛاخى ٍحخً٘اخً ٗخ٘اس يخقٓأ حلوطخقاذ
ٍحخلخخً ٗٛسذ حلتَْٕ٘ ْٖ تسَ٘ذ حلٗخزة لوتخرًٔ ٖسحءٓ حلٛتخد
ْكِ رْرح حلٗسحز ٗسٗد أى ٌٗتٗل اسسخسِ رخلٌسزٔ الٖ ٚالهِ يلٖ حلٗاخزة ٍأٗؿاخ رػادد
حٗزخد يالٖٔ يخقٓ٘ٔ ر٘ي حلٗخزة ٍحألحس حألدرٖ ْلٙتحٕٗ ّرح حألهس ٗستٓ٘د هي أسلَد حلطزس
ٍحإلًطخء ًٌْدهخ ٗسٗد حإلخزخز ٗستطدم ؾو٘س «أًخ» ٚؤًِ ٗحخٍل حلتؤ٘ٚد يلٖ غاحٔ سٛواِ
حلٌٗدٕ ٍهي رخًذ خخس رخستطدحم ّرح حالسالَد ٗسٗاد أى ٗلًاذ دٍزحً ًْاخال ْاٖ هزخدلأ
حالسسخس
ْ٘زدأ سٓسُ هى حلوًسٕ يٌد تسٍّؾِ حلًخثل٘ٔ:
«ٌٚتٔ حُسسّ ٜرُ حلكزً٘ٔ حلتٖ لن أٚي أزحّخ ٍال أتػَزّخٍ ،ال أيسِ لْخ ٌُْٚخً
تدًَ هٌٖ ٖل٘الً ٖل٘الً ،حن تٌٓر الٖ ًٓسٖ حن توا ٖلزاٖ زؾاخً ٍأهاالً ٍسزاخً
للح٘خٓ ٍرٌ٘وخ ٚخًَح ٗتحد٘حَى يوخ ٚخًَح ٗسٍى ٌٚت حُدٗس ْٖ ًٓساٖ ساَحزحً
رٌٖ٘ ٍر٘ي أرٖ حلًالء هَؾَيِ :حلسؾخ يي حلح٘خٓ ٌٍٚت حُساد٘ث أراخ حلًاالء
رؤى تطخإهِ ال هػدز لِ ْٖ سٗ٘ٗٔ حألهس اال حلًزص يي ذٍٔ حلح٘خٍٓ ،حلٗػاَز
يي حلطًَز روخ ٗوٛي أى َٗٛى ْْ٘خ هي روخل ٍرْزٔ ٍهي ًً٘ن ٍلرٓ ٍٚخى
أرَ حلًالء َٗٗل لْٖ :بً ٙتسؾٖ يو٘خ ال تًسٍِ ،تًُزذ رواخ ال تاسٕ ٌٍٚاتٔ
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أَٖل لِ :اىْ لن أيسِ ٚلَّ ضٖء ْٗد يسْتٔ رًؽ حألض٘خءٍ ،اى لن أزٓ حلكزً٘أ
ْٗد أسسستُْخ ٍٚخى أرَ حلًالء َٗٗل لٖ :تز٘ٛيْ اى حستكًت سٗ٘ٗٔ هخ تًاسِ
ْستسٕ هًسْت ٙهطٍَّٔ ،الثن اى حستكًت ر٘ي هخ تُحس هي حلكزً٘ٔ ٍهاخ
ٗسٕ حلٌخس هٌْخْ ،لي تزد الٖ ّرُ حلوالثؤ سز٘الً»(سس٘ي6076 ،م)91 :
ْ٘تزى حلٛالم ٍٗسؤل يي أرٖ حلًالء:
«أْٗوخ خ٘س :أى تلن ٛرٌخ أسزخد حلًٌوأ َٖٗأ أٍ ؾاً٘ٓٔ غاح٘حٔ أٍ ٚخذرأ
ٌْتطزج رْخ ًٍطد ٛرْخ أٗدٌٗخ ٍأًٓسٌخ ًٍؤخر هخ تحول الٌ٘خ هي ألَحى حلسحسأ
ٍؾسٍد حالًُس ،أم أى تًسؼ لٌخ ًٌْسؼ يٌْخ ٍتُٗزل يلٌ٘اخ ٌْوتٌاى يلْ٘اخ،
ٍال ًُحػ٘ل هي حلح٘خٓ اال هخ سػ٘لت هي خ٘زٔ حألهل ٍٚارد حلسراخء ٍنلوأ
حل٘ؤس ٍسسٖٔ حلٌَٗـ؟»(ًٓس حلوػدزًٓ :س حلػٓحٔ)
ْ٘ز٘زِ أرَ حلًالء رز٘تِ حلوطَْز:
ألىّ خ٘خزّٓااخ يٌّااٖ خٌََسٕااٌَِ
ٍلن حُياسؼٕ ياي حللارّحت اال
حن ٗتٛلن يي سٛوِ رخلٌسزٔ الٖ ْٛسٓ حلوًسٕ ٍَٗٗل:
«ٌٚتٔ أتْوِ رخالسسحِ يلٖ ًٓسِ ٍيلٖ حلح٘خٓ ٍأغوِ رخلٛزسٗخء ٍأديَُ الاٖ
ضٖ هي حلتَحؾى ٍحاليتدحل ْٖ حلسإٔ ٍحلس٘سٓ روً٘خ ٍهاخ ٌٗزُاٖ للسرال
حلصحّد أى ٗستطًس حلحسد ٍأى ٗؿٕ٘ رواخ ٗزاد حلٌاخس هاي ًًوأ»(ًٓاس
حلوػدز)79 :
ٍْٖ ًْخٗٔ ّرح حلحَحز ٗٓس هي حلوًسّٕ ًٌٖٗ ْٖ حلحٗ٘ٗٔ هي ّرُ حألْٛخز حلوسّٓ
حن ٗتٛلن يي حستوسحز سٓسُ ٍيٌد هطخّدٓ حلوٌخنس حلزو٘لٔ ٍحلٓختٌٔ َٗٗل:
«ْبذحً أًخ ر٘ي زرل٘ي ٗديًَٖ أسدّوخ الٖ شّد ضاخسذ ههلان ألًّاٖ أضاْد
لرّحت حلح٘خٓ ٍال أٚخد أسػ٘لْخ ٍٗديًَٖ أسدّوخ حٙخس الٖ س٘اخٓ ٚلْاخ ساس
ٍهتًٔ؛ ألى روخل حلكزً٘ٔ ٌٗٓر الٖ ًٓسٖ هي ٚل ٍرِ ْؤهخ حألٍل َْْ أراَ
حلًالء ٍأهخ حلخخًٖ َْْ أًدزِٗ ر٘د»(ًٓس حلوػدز)71 :
ْٖ ّرُ حلًزخزٓ ٗتٛلن يي ًَو هي حلزدحل ر٘ي حلسإٗٔ حلوتٓخثلاِ الاٖ حلح٘اخٓ أم حلسإٗأ
حلصّدٗٔ الْ٘خ ْٖ ادحهٔ حلٛالم َّ ٗٔدخل ْٖ حلسزَى حلخالحٔ للوًاسٕ ٍٗاتٛلن ياي يادم
حخت٘خزُ ْٖ ارًخد ّرُ حألْٛخز حلوتطخثؤ حلًالث٘ٔ يي ًٓسِ ٍحؾكسحزُ ربهالءّخ
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نظریة األنا والغیر
ْٖ ّرُ حلٌهسٗٔ حللٛخً٘ٔ "حلُ٘س" َّ حلرٕ ًٗكٖ لا «أًاخ» ضاٛالً ٍْٗزاِ َّٗأ ٍ«أًاخ»
رَحسكتِ ٗٛتسذ حلوًسْٔ يلٖ ًٓسِ قِ سس٘ي َّ هي ٚزخز حلوٓٛسٗي ْٖ يػسُ ٍضادٗد
حإليتدحد رؤْٛخزُ ٍخزحثِ يلٖ رخًذ يخّتِ حلزساو٘ٔ ٍّاٖ حلًواٖ ْ٘ٓاتص ياي ضطػا٘ٔ
ٚز٘سٓ ْٖ حألدد حلًسرٖ حلرٕ ٗتوخل ْٖ ضطػ٘تِ ْ٘زد حلوًسٕ ٍَّ ضطػ٘ٔ ٚز٘سٓ ْاٖ
حألدد حلًسرٖ ،غخسذ حألْٛخز حلتٖ ال تزلٖ ْؤْٛخزُ حلٓلسٓ٘ٔ تطزِ أْٛخز ً٘تطاِ ٍضاَرٌَْز
ٍٚخ٘س هي حلٓالسٓٔ حلُسر٘٘ي حلرٗي ًٗسْْن قِ سس٘ي ْططػ٘ٔ حلوًسٕ ضطػ٘ٔ هخخل٘أ
لكِ سس٘ي أٍ ًوَذد هَْٕ ألٕ أيوٖ ْٖ حلًخلن ،ألًِ لي ّٗٗ يٌد يخّتِ رل رْرُ حلًخّٔ
سخٍل ْٖ تٌو٘ٔ ْٛستِ ٍتزلٖ ًزََِ حلًلو٘ٔ ٍأخلد ًٓسِ ْٖ حأليػخز ٍحألهػخز ْٖٓ ٚتخد
«هى أرٖ حلًالء ْٖ سزٌِ» ًسٕ رٌَو هي حلتٗوع قاِ سسا٘ي ٗاسٕ ًٓساِ ْاٖ ٍراَد
حلوًسٕ ٍٗتٛلن يي ًٓسِ هي لسخى حلوًسٕ
ْسزي حلوًسٕ َّ ًٓس حلسزي حلرٕ ٗحس قاِ سسا٘ي رؤًاِ دحخال ْ٘اِ أٍ رًزاخزٓ
أْؿل حُدخل ِْ٘ رطٛل حلالازحدٍٗٔ ،لٛي َّ ٗسٗد أى ٗدخل حٙخسٗي ِْ٘ ستٖ ٌٗهسٍح الاٖ
حلًخلن هي هٌهخز حلٓ٘لسَِ حلوسزَى ٚؤًِ َٗٗل للٗخزة ٗزذ يل٘ ٙأٍالً تدخل ْاٖ ّارح
حلسزي ٍرًدُ تحٛن سَل خزحء حلوًسٕ ٍحُسلَد س٘ختِ
َْ٘ٗل قِ سس٘ي:
«ٍلٛي هخ زأٗ ْٖ ٙأًٖ أسذ أرخ حلًالء ٍأزٗد أى أس٘س هًِ ْٖ ّرح حلحادٗج
س٘سٓ حلػدٕٗ حلَْٖ حأله٘يْ ،ال أسَءُ ْٖ ًٓسِ ٍال ْٖ زأِٗ ٍال أذّذ ْ٘وخ
سؤيسؼ لِ هاي حلزحاج هارّذٓ أغاحخد حلًلان حلارٗي ٗٔؿَاحَ٘ى روَؾاَو
رحخْن»(حلوػدز حلسخرٕ)71 :
ٍٗتٛلن يي ؾسٍزٓ زيخٗٔ سٕ حألهَحت ٍيدم حلهلن رخلٌسزٔ الْ٘ن؛ رز٘خى خخس ٚاؤى قاِ
سس٘ي ّْٛس رٌٓس حألْٛخز حلتٖ تطكس رزخل حلوًسّْٕ ،كِ ٍحلوًسّٕ تَراد رٌْ٘واخ ًٗكتاخى
هطتسٚتخى أغل٘تخى ٍّوخ حلًوٖ ٍحلتٓٛس حلٓلسٖٓ ْكِ ٗٓتّص يي أْٛخزُ ْٖ أْٛخز حلوًسٕ
ٍٗطتخٔ أى ًٗسِ هخ َّ  ٔ٘ٓ٘ٚهَحرْٔ حلوًسٕ رخلًوٖ؟
َْْ لي ٗطخِ أى ٗتْن رًدم يلو٘ٔ حألسلَد ألًِ تًو٘د ْٖ ٖسحءتِ حلٌٓس٘ٔ ألرٖ حلًاالء
رَؾى حلًخقٓٔ يلٖ رٌذ يلن حلٌٓس َْْ ٗستك٘ى أى َٗٗل اى أرخ حلًالء ٚخى ًٗاخًٖ هاي
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يخّٔ رسو٘ٔ ٍلْرح حُغ٘ذ رٛخ٘س هي حألهسحؼ حلٌٓسخً٘ٔ ٍحلًٔٗد ٍ ٍلٌٛاِ ال ًٗٓال ّٛارح
ألًِ أيوٖ َْْ ًٗلن رؤى حلًوٖ ال ٌٗتذ ْٗف رْرُ حألهسحؼ ٍحلًٗد ْال ٗحتول رؤى ٌٗساذ
الٖ حلوًسٕ ٖخثؤ قَٗلٔ هي حألهسحؼ ٍحلًٗد ًٌٖٗ ًزد ًَيخً هاي حلاتٗوع را٘ي حلٛختاذ
ٍر٘ي حلوًسٕ
خاتمة البحج
ًٗتزس حلحَحز ٚزسس ر٘ي حلٛختذ ٍحلٗخزةًٍَ ،ي٘تِ تً٘٘ي ه٘صحى ًزخا حلٛختذ ْٖ اٗػاخل
زسخلتِ للٗخزة قِ سس٘ي ْٗتن يلٖ حلحَحز ٍحلطكخد ردزرٔ يخل٘ٔ ْٖ هٛتَرختِ خخغٔ ْٖ
ٚتخرِ حلرٕ ٚخى هَؾى ًٗخضٌخ «هى أرٖ حلًالء ْٖ سزٌِ» َْْ ٗستً٘ي رًٌخغس حلحَحز هي
رٌخء حلططػ٘خت ٍرٌخء حألسدحث ْزوخ أى أسلَرِ أسلَد حلطكخد ْ٘توتاى رؤضاٛخل هتٌَيأ
هي حلطكخد هٌْخ حستطدحم ًْل حألهس لتٗسٗس زأٍِٗ ،أٗؿاخً حلسائحل هاي حلوطخقاذ لزارد
حًتزخِّ يلٖ حلوَؾَو َْْ ٗستٓ٘د هي ؾوخٗس حلوطخقاذ ٍحلواتٛلن هاى حلُ٘اس أٚخاس هاي
ؾوخثس حلوتٛلن حلَسدٓ ٍحلُخثذ ألى ّدِْ اٗزخد حلوحخٍزٓ ٌْسٕ أحس حلحاَحز حلٓلسآٖ ْاٖ
أسلَد ٚالهِ ٍَّ حلتسخإالت حلوتَحل٘ٔ للَغَل الٖ حلزَحد ٍحلزَحد َّ زإٔ قاِ سسا٘ي
حلٗؿ٘ٔ حألخ٘سٓ حلتٖ تكسٌّٖخ الِ٘ ْٖ رحخٌخ ّرح ٍتتػل ٚتخد قِ سس٘ي رًلن حلٌٓس ّاٖ
ًهسٗٔ حألًخ ٍحلُ٘س؛ ْتَؾّح لٌخ  ّ٘ٚقِ سس٘ي تٗو٘ع أرخ حلًالء ٍٗطاخّد ًٓساِ ْاٖ هاسخٓ
ضطػ٘تِ ْ٘تٛلن يي خالم ٍخهخل حلٓ٘لسَِ حلوٓٛس حلو َِٓٛحلارٕ لاِ ذٚاخء ساخد ٍٖلاذ
زإٍِ روًٌٖ حلٛلؤ ْؤرَ حلًالء حلٌوَذد حلوخخلٖ لكِ سس٘ي حلرٕ ال ٗحٛان ْ٘اِ رخلًٗال
حلزحت رل ٗسحُ رزو٘ى نسٍِْ ٍيٌخغس ضطػ٘تِ ٍْٗٓوِ ٚل حلْٓن

تحلیل حوار طه حسیه فی کتاب «مع أبی العالء فی سجنه»41 /

المصادر والمراجع
تَدٍزٍِ ،تصْ٘تخى ال تخ ،ببختین؛ المبذأ الحواری ،تسرؤ ْطسٕ غخلح ،حلٗخّسٓ :حلْ٘جٔ حلوػسٗٔ حلًخهأ
للٛتخد
حلحخًٖ ًخغس 7391م ،المصطلح فی األدة الغربی ،ر٘سٍت :حلوٛتزٔ حلًػسٗٔ للكزخئ ٍحلٌطس
سس٘ي ،قِ 6076م ،مع أبی العالء فی سجنه ،حلٗخّسٓ :هئسسٔ ٌّدحٍٕ للتًل٘ن ٍحلخٗخْٔ
سس٘ي ،هحود ٚخهل ال تخ ،متنوعبت ،حلكزًٔ حلخخً٘ٔ ،حلٗخّسٓ :هٛتزٔ حلٌْؿٔ حلوػسٗٔ
حلح٘ٛن ،تَْٕ٘ 7319م ،فن األدة ،ر٘سٍت :دحز حلٛتخد حللزٌخًٖ
سوخدٓ ،حرسحّ٘ن 7331م ،معجم المصطلحبت الذرامیة والمسرحیة ،حلٗخّسٓ :هٛتزٔ حألًزلَ حلوػسٗٔ
يزد حلٗخدز ،سخهد 7310م ،فلسفة أبی العالء مستقبة من شعره ،حلٗخّسة :لجنة حلز٘خى حلًسرٖ
يزدحلٌَز ،رزَز 7391م ،المعجم األدبی ،حلكزًٔ حلخخً٘ٔ ،ر٘سٍت :دحز حلًلن للوالٗ٘ي
حلًٗخد ،يزخس هحوَد 6076م ،أبو العالء ،حلٗخّسٓ :هئسسٔ ٌّدحٍٕ للتًل٘ن ٍحلخٗخْٔ
يلَش ،سً٘د 7311م ،معجم المصطلحبت األدبیة المعبصرة ،ر٘سٍت :دحز حلٛتخد حلًسرٖ
َخدحه٘سّ ،خًس ََ٘زٌ 6009م ،فلسفة التبویل األصول ،المببدئ ،األهدذا  ،تسروأ هحواد ضاَٖٖ
حلصٗي ،حلكزًٔ حلخخً٘ٔ ،ر٘سٍت :حلدحز حلًسر٘ٔ للًلَم
َخلذ ،هػكٖٓ 7331م ،سقراط ،ر٘سٍت :دحز ٍهٛتزٔ حلْالل
هحودٖ٘ ،س يوس 6076م ،البنیة الحواریةة فی النص المسرحی :نبهض الرمضبنی أنمورجب ،يواخى:
دحز َ٘دحء للٌطس ٍحلتَشٗى
حلوطتخزٕ ،شٗي حلدٗي 7331م ،المذخل إلی نظریةة النقذ النفسی؛ سةیوولوجیة الصدورة الشةعریة
فی نقذ العقبد(نمورجبً) ،ال ه :ٙحتحخد ٚتخد حلًسد
هستخؼ ،يزد حلول7331 ٙم ،فی نظریة الروایة؛ بحث فی تقنیبت السرد ،حلَٗٛت :يخلن حلوًسْٔ
ًزن ،هحود َٗسّ 7331م ،فن القص ،ر٘سٍت :دحز ر٘سٍت للكزخئ ٍحلٌطس
ّالل ،هحود ٌَ٘وٖ 7311م ،النقذ األدبی الحذیث ،حلٗخّسٓ :دحز ًْؿٔ للكزخئ
ٗٗك٘ي ،ساً٘د 7313م ،تحلیل الخطبة الروائی(الزمن ،السرد ،التبئیدر) ،ر٘اسٍت :حلوسٚاص حلخٗاخْٖ
حلًسرٖ

المقاالت
زؾخٖٗ ،زهؿخى پخٗ٘ص 7931ش« ،شیوه نقذ طه حسین در حذیث األربعبء» ،هزلاِ يلواٖ پهٍّطاٖ
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هسزَٔ ،س٘دهْدٕ ٍ ضْسحم دلطخد زر٘اى 7931ش« ،الحوار فی شعر أبی ندوا «صدیغه ،أنواعده،
ووظبئفه»(التحلیل األسلوبی السردی)» ،هزلٔ حلزوً٘ٔ حإلٗسحً٘ٔ للُٔ حلًسر٘أٍخدحرْاخْ ،ػال٘ٔ يلو٘أ
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