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 الحوار قراءة في المصطلح والمفهوم
                   

 الباحث/ حسن بو سنينة
  :الملخص

ميثل النشاط اإلنساين نشاطًا تفاعليًّا سعى إىل إثبات وجوده باإلعالن عن مشاعره وعواطفه  
 وعليه فكل نشاط إنساين ال يكون إال حوارًا .    ،أمام الوجود 

كان علينا البدء باجلذر اللغوي ملعرفة أصل احلوار يف اللغة اليت    ،ولتعدد مفاهيم احلوار 
مث انطلقنا إىل املفهوم االصطالحي الذي تعدد باختالف املشارب بدء    ،أظهرت أن له أصول ثالثة 

وجند هذا األسلوب يف بعض املصنفات العربية اليت ال   ، من النهج السقراطي وأراء أفالطون النقدية
ولدى أيب حيان   ، وال سيما لدى اجلاحظ يف كتابه ) احليوان (  ، تنتمي إىل املسرحية أو الرواية

  :سنوجز ما خيص احلوار بنوعيه   ،التوحيدي يف ) اإلمتاع واملؤانسة ( وبعد أن بّينا عالقة احلوار بالشعر 
 تفصياًل موجزًا .    ،ني أقسام كل نوع وأمناطه مفصل  ،الداخلي واخلارجي 

وعلى   ،إن دخول احلوار أساًسا يف مجال القصة والرواية واملسرحية حىت وصوله إىل الشعر
فأصبح   ، كان ألسباب فنية تزيد من تقنية العمل األديب  ،داخلي (  - اختالف صيغه ) خارجي 

 وسيلة من وسائل التعبري يف هذا اجملال .  
ومن خالل تناول مفهوم احلوار اخلارجي ) الديالوج ( واحلوار الداخلي ) املونلوج ( وأنواعه   

مث كانت لنا وقفة مع مفهوم احلوار يف القرآن   ، تناولنا احلوار يف املسرح وصلته بالسرد القصصي 
آن الكرمي يساعد كثريا على إقامة احلجة ودفع الشبهة الفاسد  الكرمي حيث تبني إن احلوار يف القر 
ومثة أهداف فرعية    ، تلك إذن الغاية األصلية للحوار يف القران  ، من القول والرأي للوصول إىل احلقيقة

 أو ممهدة هلذه الغاية .  
 

  
Summary 

        Human activity represents an interactive activity that 

sought to prove its existence by declaring its feelings and 
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emotions before existence, and accordingly, every human 

activity is nothing but dialogue. 

And due to the multiplicity of the concepts of dialogue, we 

had to start with the linguistic root to know the origin of 

dialogue in the language that showed that it has three origins, 

then we proceeded to the idiomatic concept that has many 

different stripes, starting with the Socratic approach and the 

critical opinions of Plato, and we find this method in some 

Arab works that do not belong to the play. Or the novel, 

especially for Al-Jahiz in his book (The Animal), and in Abu 

Hayyan al-Tawhidi in (Enjoyment and Sociability), and after 

we explained the relationship of dialogue with poetry, we will 

summarize what is related to the dialogue in its two types: the 

internal and the external, detailing the sections and patterns 

of each genre, in a brief detail. 

 

       The introduction of dialogue mainly in the beauty of the 

story, the novel and the play until it reached poetry, and in its 

various forms (external - internal). 

By dealing with the concept of external dialogue (dialog) and 

internal dialogue (monologue) and its types, we dealt with 

dialogue in theater and its connection to storytelling. Then we 

had a pause with the concept of dialogue in the Noble Qur’an, 

where it was found that dialogue in the Holy Qur’an helps a 

lot to establish the argument and push back the corrupt 

suspicion of saying And opinion is to reach the truth, then 

that is the original goal of dialogue in the Qur’an, and there 

are secondary or paving goals for this end. 

 

Findings and recommendations 
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Dialogue is a method of speech, and its purpose may be 

persuasion, and it may be a means of understanding. From 

this point of view, we can refer to the importance of dialogue 

for humanity on the basis that it is a means of understanding. 

The patterns of dialogue have varied between the external 

dialogue that the writer uses on many topics, and the internal 

dialogue that he expresses about oneself by talking to her at 

times, and by talking to her at other times. 

       That there is a close relationship between dialogue and 

the ancient poetic story, as it was one of its important 

elements in most poetic stories, and it has performed a 

number of tasks that have its value, which confirms the 

existence of the fictional sense. 

 

      Finally, the dialogue component still needs more studies, 

by addressing other poets and writers, the historical ages of 

literature, or poetry schools, to reveal the extent of dialogue’s 

presence in the literary text, its functions and the diversity of 

its styles. 

       In conclusion, I hope from God Almighty that I have 

succeeded in giving a complete picture, or closer to 

perfection, on the topic of dialogue, so what was right is from 

God, and what was wrong from myself and Satan, and I ask 

God for forgiveness for every sin and sin. 

 قراءة يف مفهوم احلـــوار.  -
 احلــــــــوار لغًة واصطالحـــًـــا.  -
 احلــــــــوار لغًة .   -
 احلــــــــوار اصطالحـــًـــا .  -
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 تداخل األجناس األدبيــة .   -
 مفهوم احلوار يف القران .   -

 
 احلــــــــوار لغًة . 

  ، وحماورة  ،وحوارا   ،" وكلمته فما رجع إىل حوارا  :احلوار هو الرجوع عن الشيء، وإىل الشيء
 (  1رده " .)  :أي جوابا وأحار عليه جوابه  ،وحمورة بضم احلاء بوزن مشورة  ،وحويرا  ،وحمورة

اللهم إين   }  : ويف احلديث عن عبد اهلل بن سرجس أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال 
" والكور لف العمامة   :قال اإلمام السندي يف حاشيته  ،( 2أعوذ بك من احلور بعد الكور {  ) 

 كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها .   :ويقال ،( 3ومجعها احلور نقضها ") 
  : فيقول للحاء والواو والراء " ثالثة أصول  ، ويرى ابن فارس أهنا جتتمع حتت أصول ثالثة

شدة بياض   : فأما األول ؛ فاحلوار ، والثالث أن يدور الشيء دورا ،واآلخر الرجوع  ، أحدها لون 
إمنا قيل    : قال   ، احلور أن تسود العني كلها مثل الظباء والبقر  :العني يف شدة سوادها . قال أبو عمرو

  : –عليه السالم  -للنساء حور عني ألهنن شبهن بالظباء والبقر ... ويقال ألصحاب عيسى 
  ، لكل ناصر حوريمث قيل  ،ألهنم كانوا حيورون الثياب أي يبيضوهنا . هذا هو األصل  ، احلواريون

 (  4النساء البيض ". )  : واحلواريات
قال   ،إذا رجع  ، حار :" يقال  ،فيدل على الرجوع  ، أما األصل الثاين الذي ذكره ابن فارس

  ، أي رجع ونقص  ، ) الباطل يف حور ( : والعرب تقول ،   (5)إِنَُّه َظنَّ َأن لَّن حَيُوَر   :اهلل تعاىل 
اخلشبة اليت تدور فيها   : حار بعد ما كار . واألصل الثالث احملور  : ويقال  ، وكل نقص ورجوع حور

 (  6إذا هيأهتا وأدرهتا لتضعها يف امللة " . )  ، حورت اخلبزة حتويرا  : ويقال ،احملالة 
 

قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو    :قال تعاىل  ،" حاوره حماورة وحوارا جادله  ، وقد يأيت مبعىن اجلدال
 (  8أو مراجعة النطق والكالم يف املخاطبة ". )   ،( واحملاورة اجملادلة 7)  حُيَاِورُُه 

وما رجع إيلَّ حويرا    ،كلمته فما أحار إيلَّ جوابا   :" وتقول  ، وقد يأيت مبعىن التحاور والتجاوب 
كلمته فما رد إيلَّ    :يقال ،استنطقه :واستخاره أي ،مارد جوابا  :إي  ، وال حويرة وال حمورة وال حورا

 (9أراد به اخليبة واإلخفاق " . )  : وقيل  ،جوابا  : أي ،حورا
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عىن  وما جاء مب ،واحملورة من احملاورة  ،وقد حواره  ،مراجعة النطق والكالم يف املخاطبة  :واحملاورة
    (10)َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما    : قوله تعاىل ،التحاور والتجاوب 

 : احلوار اصطالًحا 
ميثل النشاط اإلنساين نشاطًا تفاعليًّا سعى إىل إثبات وجوده باإلعالن عن مشاعره وعواطفه  

 ( 11وعليه فكل نشاط إنساين ال يكون إال حوارًا .)   ،أمام الوجود 
تضمه وحدة يف الوضوح   ، " حديث اثنني أو أكثر :ومن هذا املنطق فاحلوار هو 

 ( 12واألسلوب".) 
ويُعد احلوار ثالث   ،وتقع عليه مسئولية نقل احلدث من نقطة ألخرى يف النص القصصي

والوصف ) وهو حكاية السمات    ،ألعمال (السرد ) وهو حكاية ا  :أي  ،األدوات القصصية الرئيسة 
خالفًا ملقاطع   ، مجلة من الكلمات تتبادهلا الشخصيات بأسلوب مؤثر   : أما احلوار فهو ، واألحوال ( 

 التحليل أو السرد أو الوصف .  
سَندة إىل الشخصيات يف   ، شكل أسلويب خاص :لذا فاحلوار 

ُ
يتمثل يف جعل األفكار امل

 ( 13شكل أقوال . ) 
وقد يكون وسيلة   ، وقد تكون الغاية منه اإلقناع ،حلوار أسلوبًا من أساليب الكالم ويُعدُّ ا

نستطيع أن نشري إىل أمهية   ، وقبل أن ندخل يف املفهوم الفين يف احلوار ، من هذا املنطلق  ، للتفاهم
ومنذ بداية   ، حيث كان نتيجة هذا التحاور ،احلوار بالنسبة للبشرية على أساس أنه وسيلة تفاهم 

فكان نتيجة السؤال    ،سواء أكانت لغوية أم حياتية اجتماعية   ،اخللق حدوث تطور باجتاهات عديدة
وأن االقتناع هبذه   ،وتكون ذات غاية أو هدف ،والتحاور بني األشخاص أن ُتستثار مسألة ما

أو احملاورة على نشأة احلياة البشرية    ،عد احلواروهكذا سا  ،املسألة سيعطي منهًجا لصاحبه يسري عليه 
 . 

من هذا االجتاه دخل احلوار يف الكثري من األجناس األدبية أساًسا َأوَّليَّا، حىت أصبح له  
لذا ُعدَّ احلوار كالًما بني شخصيتني أو أكثر بأسلوب   ،مفهومه اخلاص وِصيغه اخلاصة وشروطه

أو تكون   ، قد تكون مجالية خاصة بالنص األديب ، غاية يوظفه املبدع من أجل الوصول إىل  ،خاص
ختص هدفًا اجتماعيًّا يعاجل فيها قضية ما أو ظاهرة    ،وقد تكون الغاية موضوعية   ،ذاتية ختص األديب 

لكنها سُتعني على    ،وإن كانت تلتقي يف مصب واحد ،وسنوجز بعض املفاهيم اخلاصة باحلوار   ،ما
 جتميع فكرة شاملة ملفهومه .  
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وميكن أن يطلق على كالم    ،" الكالم الذي يتم بني شخصيتني أو أكثر  :حلوار هوفا
أو أكثر وجب أن " تضمه وحدة يف املوضوع   ، (، ومادام بني شخصيتني14شخص واحد  " ) 

وأن   ، وهذه عناصر ال تتوافر إال نادرًا يف احلوار املألوف يف احلياة اليومية ، واألسلوب وله طابع عام 
أو من ينزله    ،فقد يكون كالًما يقع بني األديب ونفسه  ،ليس شرطًا هنائيًّا ،ات فيه تعدد الشخصي 

وشائع يف   ،وهذا األسلوب طاٍغ يف املسرحيات  ،أو خيال احلبيبة مثاًل  ، كربة الشعر  ،مقام نفسه
 ( 15أقسام مهمة من الروايات " .) 

" تستخدم لغرض أراء فلسفية    : إىل معىن أوسع فقد  ، وقد تتعدى كلمة احلوار معناها العادي
أو مقالة درايدن يف الشعر الدرامي   ،كما هو احلال بالنسبة حملاورات أفالطون   ،أو تعليمية أو حنوها 

 (. "16 ) 
) بالنهج السقراطي (   :وهو ما يسمى ،وقد كان ألفالطون دور يف استخدام هذا املنهج

واتبع فيه مبدأ   ، لكن أفالطون أضاف إليه طابًعا فلسفيًّا ،فعد سقراط مؤسس هذا املنهج ، (17) 
فمن خالل هذه األسئلة واألجوبة يصحح   ، (18السؤال واجلواب كشيء أساس لقيام احلوار ) 

وجند هذا األسلوب يف بعض املصنفات   ،الفاسد منها ويستمر حىت يصل إىل الفكرة اليت يريدها 
ولدى   ، وال سيما لدى اجلاحظ يف كتابه ) احليوان ( ،الرواية العربية اليت ال تنتمي إىل املسرحية أو 

 (  19أيب حيان التوحيدي يف ) اإلمتاع واملؤانسة ( .) 
يشتمل على نسب موزونة منظومة من اإليقاع واالتزان،    ، ويعد احلوار منطًا " من أمناط الكالم

واحلوار اجليد هو الذي ال يُكتب    ، وإن صوته ووقوعه يف النفوس هلما أثر بالغ يف تقدمي العمل الفين
 ( 20ولكن كونه معربًا " .)   ، من أجل اجلمال الصويت فحسب

اجلدل الذي حتل  حينها ميكن عده " ذلك  ، وقد يأيت احلوار على شكل جدال بني مجاعة 
تكون فيه كثري من األحيان موضوع بالغ   ،أو فقرة من السؤال واجلواب ،فيه فقرة من اجلدل 

 ( 21األمهية".) 
واملشخص واملعقول واحملسوس   ،وأحيانًا جدااًل على شكل جتاوب " بني األضداد كاجملرد 

والكالم عندئذ    ، " أنه التكلم مع اآلخرين عن شيء  :وكما يـَُعرِفه هيدجر  ،( 22واحلب الواجب " ) 
ليست جمرد  نتيجة   ،والقدرة على االستماع يف احلوار  ، هو الوسيط بيننا جلمع الشمل وااللتقاء

 (  23بل أهنا مفرتضة من قبل يف عملية التكلم " .)  ، لتكلم بعضنا مع البعض
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يعد جزًءا مهًما من    ،  القصة فمثاًل يف  ، وحبسب جنسه األديب  ،وقد يكون له مفهومه اخلاص 
اليت ال تنفصل عن الشخصية بوجه    ، " األسلوب التعبريي يف القصة،وهو صفة من الصفات العقلية

 ( 24من الوجوه،وهلذا كان من أهم الوسائل اليت يعتمد عليها الكاتب يف رسم الشخصيات ".) 
فيه تداول الكالم   أو فريقني يتم ، " نوع من احلديث بني شخصني : وَعرَّفه بعضهم بأنه

والبعد عن اخلصومة   ، ويغلب عليه اهلدوء ،فال يتأثر أحدمها دون اآلخر  ، بينهما بطريقة متكافئة
 (  25وهو ضرب من األدب الرفيع وأسلوب من أساليبه " . )   ،والتعصب 

وإذا مل يكن   ، " ينشأ بني شخصني منتميني عضويًّا إىل اجملتمع : ويرى باختني أن احلوار 
لنقل إنه ممثل طبيعي للفئة   ، فسوف نفرتض مقدًما هذا احملاور يف الشخص  ،ور فعلي هناك حما

 (  26االجتماعية اليت ينتسب إليها املتكلم " . ) 
وطروحات فكرية   ، فإن لغة احلوار تكون حمملة بأنساق ثقافية ، وتأسيًسا على هذا املفهوم 

 من رؤى وصراعات .   ،وما تضمره هذه العوامل على اختالفها  ،تصور عوامل املتحاورين 
بصورة    ،بالتنغيمات احلية . إهنا ملوثة  ، وحبق ، لذا فإن " اللغة بالنسبة للشاعر، مشبعة متاًما
لية اخللق بالضبط  وينبغي أن يكون صراع عم  ، كاملة ببقايا التنغيمات االجتماعية وآثارها وتوجيهاهتا 

أو هذا التعبري أو ذاك    ، وينبغي أن خيتار املرء بدقة هذا الشكل أو ذاك  ،مع هذه اآلثار والتوجيهات 
 (. "27 ) 

  ، الذي يساعد على تقبله لدى القارئ ،ويعد األسلوب الذي يأيت به احلوار العامل األول 
ل إليه أولئك الذين مييلون  وهو كالشعر " استعداد طبيعي ميي ،وحبسب اهلدف ،وحبسب الصياغة 
وال زالت بعض اآلداب األوروبية   ، - وذلك إن ألد أعداء احلوار اإلطالة واحلشو    – إىل االقتضاب  

 (  28تسمى املؤلف املسرحي شاعرًا " . ) 
ملا فيه انطباعية تعكس لنا طبيعة شخصياته   ، ويعتمد احلوار يف كثري من الروايات والقصص 

قلية متنح الشخصيات هويتها الفكرية والنفسية املنفردة اليت متيزها عن غريها  فهو " صفة ع  ، التحاورية 
  ، وقد تكلم ) تشارلز مورجان ( هبذا اخلصوص   ، (29من الشخصيات داخل العمل الفين الواحد " ) 

ميكن من خالهلا الوصول إىل ما ينبغي معرفته خبصوص األشياء ألن "    ، جاعاًل من احلوار مادة مثينة 
 (  30ملية تقطري" . ) احلوار ع

وسيلة   –إن احلوار تقطري ال تقرير  – " إّن نظرية احلوار اليت قدمتها يف هذا املساء  :قائاًل 
 (  31شكلية للنفاذ إىل جوهر األشياء " .) 
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وهو بذلك يشري إىل اختالف    ،يأيت مناقشة قبواًل أو رفًضا   ،وقد يأيت احلوار " مساءلة أو نقًدا
 (  32وهبا يصدر " .)  ،املواقع اليت منها ينبين 

وعلى   ،إن دخول احلوار أساًسا يف مجال القصة والرواية واملسرحية حىت وصوله إىل الشعر
فأصبح   ، كان ألسباب فنية تزيد من تقنية العمل األديب  ،داخلي (  - اختالف صيغه ) خارجي 
"األداة    : وهذا ما تكلم عليه عز الدين إمساعيل قائاًل إنه ، هذا اجملالوسيلة من وسائل التعبري يف

 (  33الوحيدة للتصوير" . ) 
بسبب تغري أمناطه يف أثناء   ، وهلذا وجب التعامل معه بنوع من الدقة وااللتزام بأمور فنية

وألنه " كالم ذو حساسية مفرطة دائم التحول والتغري   ،توظيفه لقضايا عامة يف العمل األديب 
رمبا تكون أشدها تأثريًا التقاليد املهيمنة يف   ، طاملا يقع حتت ضغط موجهات خمتلفة  ، واالختالف 

 (   34سياق العصر الذي كتب فيه " . ) 
وهذا ما أراده تودوروف    ،ه الشفهي ال مينعنا بأن نفهمه بشكل أوسعإن فهم احلوار مبستوا

عانني به أكثر من   ، " ميكن لنا أن نفهم احلوار فهًما أكثر اتساًعا  : يف أثناء كالمه على احلوار قائاًل 
بل كل تواصل لفظي مهما   ،( بني شخصيتني   Viraroceكونه ذلك التواصل اللفظي املباشر )  

 ( 35كان شكله " . ) 
كي نكون على دراية    ،وما الصلة بينهما  ،واآلن نتكلم عن عالقة احلوار باحملاورة واحملادثة 

  ، ميكن بوساطتها معرفة الصلة والفرق بينهما   ،ألن هناك قواعد وأسًسا ختص كل اجتاه منهما  ،أكثر 
ال ألن اللغة األدبية أكثر تنميًقا   ، فإن " معظم ما يدور بني الناس من حوار ليست له قيمة أدبية

(،  mimesis  (" )36 - ومالئمة،ولكن بسبب ما أمساه أرسطو بـ ) تشبيه احلقيقة أو احملاكاة 
 (  37طق . ) والن  ، هو مراجعة الكالم ، ويرجع مفهوم كل من احلوار واحملاورة لغويًّا إىل منطلق واحد

يتناسب مع املستوى العقلي   ، وهلذا وجب يف أسلوب احملاورة التكلم  بأسلوب منطقي
فاحملاورة " ختاطب اجلانب العقلي يف اإلنسان .. وختاطب جانًبا آخر هو جانب   ، للشخص احملاور 

غريزة   وهي ،حيث ختاطب غريزة من أمسى غرائز اإلنسان لقرهبا من العقل وصدقها باملعرفة  ، الغرائز
 (38حب االستطالع " . ) 

فإن احملاورة " يف أغلب صورها   ،ومثل ما للحوار من دور يف كشف جوانب الشخصية 
وفوق ذلك   ، وهي يف كل أحواهلا متثل موقف احملاور ورأيه وحجته  ، مباراة أو منافسة أداهتا اللسان

" نوع أديب تتجادل    : إهنا (، ويقول بعض الباحثني39وتفكريه " )   ، فإهنا متثل شخصيته ومقدار عقله 
 (  40فيه الشخصيات يف موضوع ما " . ) 
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فقد    ، كي نوجز فرقًا بني احلوار واحملادثة اليومية  ،وهبذا نكون قد ذهبنا إىل ما هو أوسع وأعم
ألهنا مل تعطنا معلومات عن واقعنا الذي نعيشه من منظار   ، تكون " احملادثة اليومية غري نفعية 

اللهجة   : أو عن واقعنا الداخلي مثل  ، مثاًل احلوادث ومشاعر املتكلم املعاجلة موضوعيًّا – موضوعي  
أي أهنا مصممة حبيث تقنع    ، حينها سنعدها خطابية باملعىن األرسطي   ، والنربات الغاضبة أو الراضية 

 (  41ويشعروا بطريقة معينة " . )  ، قة معينةاآلخرين ليتصرفوا بطري
وقد توصلت بعض الدراسات السردية والتداولية واملنطقية إىل أن كل خطاب مهما كانت  

فاملوضوعة األساسية اليت ينطلق منها النص تنمي بوساطة احلوار، ألنه   ،نوعيته تتحكم فيه احلوارية 
ولكنها تؤدي إىل الغرض املتوخي   ،تضادة متنافرةأو م ،بدوره يولد أفعااًل كالمية متضامة متضامنة 

 (  42مبا حييل النص إىل حكاية .) 
ولكن فضاًل على ذلك فإن هناك أمورًا جيب أخذها بنظر االعتبار، فقد " يتعذر نظريًّا نقل  

الذي يهدف يف املقام األول التواصل والتفاعل إىل خطاب شعري    ،اطّرادات احلديث اليومي العادي 
 (   43التواصل والتفاعل والتعبري " . )  هادف إىل

واالكتفاء بالتفاعل والتواصل،   ،" فعدم احلاجة إىل التعبري كعنصر أساس يف احملادثة العاملة 
ألهنا تتسع   ، الذي يعد أكثر اختصارًا وإفصاًحا منها ،جعل منها مادة مطولة مفتقرة ملا يف احلوار 
 (  44لألحاديث اليت ال صلة هلا باملوضوع " . ) 

لكن الفرق األساسي بني احلوار   ، فهناك فروق كثرية  ، ولو أخذنا الفرق من باب أديب فين
واحملادثة على العكس من هذا   ، هو أنَّ احلوار أوضح يف نفعه وأثبت يف احملادثة ، املسرحي واحملادثة 

 (45أميل دائًما من احلوار املسرحي إىل أن تكون وظيفتها ليست بنفعية . ) 
أو أكثر من ذلك   ،أما اعتبارها " وسيلة للتعبري عن النفس  ،احملادثة أداة تسليةميكن عد 

  ، وهبذا يكون احلوار أكثر مالئمة للمتلقي بشرط صياغته  ،(46وسيلة لالتصال فإهنا جًدا ناقصة " ) 
مقتصًدا   ،فيكون " مسليًّا حيث احملادثة مملة  ، الذي يدور حوله وتكثيفه ، كقصر مُجَله وموضوعه

 (47بـَيـًِّنا واضًحا حيث احملادثة متمتمة أو غامضة " . )  ،احملادثة مضيعة  حيث
  ،ومقارنة نوجز فكرة عن عالقته بالشعر  ، بعد أن أعطينا فكرة عما خيص احلوار من مفهوم 

مما يشد القارئ   ،وكيف استطاع الشعر أن يستفيد من هذا التقنية اليت تساعد على دينامية النص 
 وما يصحبه من تغيري للمشاهد وطبيعة الشخوص .  ، ويشوقه يف أثناء قراءة النص

واهتمام الشاعر هبا، وما للشعر من دور يف حتقيق هذه   ، إن توسع املضامني اجلديدة
ومن هذا املنطق اجته الشاعر إىل توظيف    ،التكتيك الشعري بعناصر مجالية أوجب إغناء  ، املضامني
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مستفيًدا من   ، فوظّفه بنوعيه اخلارجي والداخلي ،عنصر احلوار الذي يعد أساًسا يف القصة والرواية 
  ،بوساطة جعل شخصياته تتكلم  ، مما يسمح له التعبري عن أفكاره الداخلية بسهولة  ، تعدد األصوات

فراح يقدم الصورة العامة لألجواء واملشاهد اليت يدور عليها   ،طباعه للقارئ واملستمعمبا يعكس ان
 (  48وتقدميهم ضمن حدث أو موقف . )   ،واالهتمام بتصوير مالمح األشخاص   ، املوضوع الشعري

ألن هذا النمط من الشعر الدرامي تظهر فيه " األفكار واألحاسيس صورًا حتليلية للموقف  
 (49مائها وتظهر وحدهتا يف ظالله " . ) ينمو املوقف بن

َيسَّرت على الشاعر نقل   ،اليت يعد احلوار أساًسا فيها  ، فاالستفادة من العناصر القصصية 
فالقصة تتكون من حوادث   ، أفكاره بأسلوب بسيط ومشوق " قد يؤدي غرًضا ال يؤديه السرد 

وجوالت من ميدان الفكر واملعرفة، وللكاتب القدرة على خلق   ،وحوار بني الشخصيات املختلفة 
وهذا ما جيعل استخدام احلوار وسيلة من وسائل التعبري    ،فقرات وصفية طويلة تفيض بيانًا وفصاحة 

 ( 50يف القصة " . ) 
 : تداخل األجناس األدبية
اليت تركت أثرًا    ،مية األوىل جو من املساجالت الشعرية واملناقشاتشاع يف العصور اإلسال

بفضل بنائها القائم على املشافهة واملواجهة على أساس من   ، واضًحا يف التجربة الشعرية العربية 
 أو الِفَرق من شعراء ونظامني .  ، املنافسة بني األفراد

اليت يتفوق فيها شاعر   ،بارزات يف مناسبات كثرية عديد امل  ،وقد سجلت املدونة الشعرية 
فكانت مناظرات جرير والفرزدق واألخطل   ،على آخر لتفوقه يف مرتبة القول الشعري على مناظريه 

من أبرز األمثلة الدالة على علو شأهنم يف ميدان التفاعل الكالمي وريادهتم فيه، مما أكسب  
جامعة ألمجل مفاخر العرب  فعدت وثائق تارخيية  ،مناقضاهتم ومعارضاهتم قيمتها الفنية 

 ( 51ومآثرهم.) 
  ،وأغلب الظن أن مصطلح النقيضة ليس أقل شأنًا يف حيازته لشحنة حوارية من املعارضة 

وإثارة   ،مبا هو أمجل وأجود  ، وقيامه على عملية رد الفعل  ،ملا يدل عليه من فكرة  نقض البناء
  ، ه من نظم ملشاعر وأحاسيس يف قوالبكما أن املعارضة مبا تعني   ،اإلعجاب باملفاضلة واالستحسان 

لغاية إظهار علو الشأن يف    ،وتقليد للنمط يف الوزن والقافية والغرض   ،على أساس من اإلتيان باملثل 
متثل بدورها ردًّا الحًقا، على نص شعري سابق هلا زمنيًّا من حيث    ، ورسوخ القدم فيه  ، صناعة الشعر

  ، درجة منو العقل العريب ومرانه الواسع على اجلدل واحلوار وهو ما يدل أيًضا على     ، النظم واإلنشاد
وإن سبقوا زمنيًّا يف   ، وإقامة الربهان على أن األوائل  ، ونقض الدليل بالدليل والقصيدة باألخرى
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فمحاورة جتارهبم وما يتصل هبا من معاٍن   ،فإن التابعني هلم مل يكونوا أقل شأنًا منهم  ، اإلبداع
 (52هلو دليل آخر على تطور الفكر احلواري عند العرب القدامى .)  ،ودالالت 

ويقرر بعض املختصني تأسيًسا على مدلول احلوار اللغوي أن احلوار " يتسع للعديد من  
دعوة أو ترويج فكرة  وذلك لنشر  ،األشكال الفنية اليت ظهرت يف حضارتنا العربية قدميها وحديثها

وهدف كل من هؤالء حماولة الوصول إىل احلقيقة املستقرة يف عقيدته وإميانه   ، أو الدفاع عن اعتقاد 
 ( 53مبا يناصره " .) 

إذا   ، وأشار بعض النقاد إىل أن وجود احلوار يف القصيدة ال ميكن أن يعطينا عماًل قصصيًّا 
 (  54ما يعتمد اعتماًدا كليًّا على احلوار . )   ولذلك جند من القصائد  ،مل يقرتن حبادثة معينة 

الذي نظم   ،ومع ذلك فهو ملمح قصصي يشري إىل وجود النزعة القصصية لدى الشاعر 
الذي خيتلقه الشاعر ليؤكد    ،ومال الشعراء إىل استخدام احلوار الذي يعتمد التجريد  ، مثل هذا الشعر 

 (55يف نفسه صفة مشهورة . ) 
واجتاه الكثريين من الشعراء إليه،    ، اه القصصي الذي نلحظه يف شعرنا إن االستفادة من االجت

فضاًل على االختيار املوفق   ، أو ملوضوع قصيدته ،يفيد الشاعر يف إعطاء هدف خاص لقضيته 
 أللفاظه وشخصياته اليت تالئم موضوع قصيدته . 

من مجالية    وزاد   ،أضفى على الشعر خصائص جديدة  ، إن اإلفادة من تقنيات القصة واملسرح
النص الشعري وقدرته على التوسع يف مضامينه، فالشعر الوجداين مىت كان ذا طابع قصصي كانت  

كما كانت مستقلة يف بعض من شعرنا    ،وبدا متماسًكا ال تستقل أبياته   ،الوحدة العضوية فيه أظهر 
ة الناجحة، كما حني مل يكن ينظر لوحدة العمل األديب ضرورة من ضرورات التجربة األدبي ،القدمي 

 (  56هو احلال يف الشعر احلديث . ) 
وعكس انطباعات    ،واإلمكانات الواسطة يف إيصال أي فكرة   ، إن متيز احلوار باملرونة الكاملة

ساعد على استخدامه وسيلة للسخرية من واقع مر   ،نفسية واجتماعية ختص الشاعر أو جمتمعه
كما أختذه بعض    ،حىت أصبح قالًبا يقوم عليه الشعر بنوعيه الداخلي واخلارجي ، وختلف اجتماعي

واستغل بعض الشعراء أسلوب احلوار كوسيلة لتعداد    ،الشعراء " وسيلة للتخلص من غرض إىل آخر 
 (57صفات املمدوح واملبالغة " . ) 

  ، الداخلي واخلارجي : سنوجز ما خيص احلوار بنوعيه ، نا عالقة احلوار بالشعربعد أن بيّ 
تفصياًل موجزًا ؛ وميكن عد احلوار اخلارجي هو احلوار الذي يتم   ، مفصلني أقسام كل نوع وأمناطه

من صراع وتصاعد يف   ، وقد يأيت على شكل حوار درامي متوافر فيه عناصر الدراما ، بني شخصني 
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وهو أقرب إىل املسرح منه إىل القصة، ذلك أنه   ،، واختالف الشخصيات وتعددها احلدث واحلركة 
( لكننا يف حبثنا هذا سنطلق عليه مصطلح "احلوار ذو  58ميثل حركة وعمل يتقدم مع احلدث.) 

 (  59النزعة املسرحية" . ) 
بل قد يصل   ،وهلذا بإمكان القارئ أن يرى الشخصيات وهي تتحرك وتتصارع وتتحاور 

وحىت معرفة   ، وكيف تنتقل الشخصيات يف أمكنة حوارها ،األمر باملشهد إىل تصوير بيئة احملاورة
وهي تطلب مهارة   ،وهنا تلعب قدرة الكاتب على التصوير مبادة احلوار  ، وضعها النفسي وحاهلا

ن احلاضر، مما  زم : الذي يكون قريبا إىل املسرحي هي ،فضاًل على ذلك فإن زمن هذا النوع  ، عالية 
وكأهنا   ،وكأن احلوار مباشر بني الشخصيات  ، جيعل شخصية الكاتب ختتفي يف أثناء قيام احلوار

 تتحاور على خشبة املسرح .  
وفيه يتجه    ، احلوار السردي أو ما يسمى بالقصصي   :أما النوع الثاين من احلوار اخلارجي وهو
ار حدث بني شخصيات قد يكون  أو سرد حو  ، الشاعر إىل عرض قصة حدثت له يف املاضي 

  - اخرتعها من نسج خياله،مستخدًما ذكاءه يف تنويع شخصياته،ودقة تصويرها متخًذا صيغ ) قال
وأنه خيتلف عن احلوار املسرحي كونه " يستعصى على أن يؤدى كما يؤدي احلوار    ،قالت (   –قلت  

 (60ألنه وثيق الصلة بالسرد القصصي والوصف والتحليل " . )  ،املسرحي
وال يلزم بالوقت فقط " ينتقل    ،وإن بإمكان الشاعر يف أثناء سرد احلوار القصصي أن خيتصر 

  ، وقد يعلق احلوار إذا شاء  ، الذي يتيح له أن يضغط وخيتصر  ، بلطف إىل احلديث غري املباشر 
بل عليه أن   ،سرحي فال يستطيع أن يفعل شيًئا من ذلك أما الكاتب امل ، ويستخدم القص الصريح

 ( 61ميضي يف احلوار " .) 
وكأن الشاعر مل يكن على اتصال مع    ، وميكن عد هذا احلوار حوارًا بعيًدا عن ذات الشاعر

أو   ، فقد يكون هذا احلوار بني شخصيتني دون تدخل الراوي ،فإنه يتكلم بأسلوب درامي  ،نفسه 
 حيث يكون سرديًّا قصصيًّا .   بسرد احلوار من قبله

أو   ،الذي يسمى الداخلي أو املنولوج  ، من هنا نستطيع الدخول يف النوع الثاين من احلوار
نريد أن نشري إىل أن   ،ولكن قبل الدخول يف تفاصيل هذا النوع  ، ما يطلق عليه احلوار مع الذات 

ار أن هذه احملاورة " تعين أن كل طرف  باعتب  ،احلوار بأشكاله هذه ال خيرج عن نطاق احملاورة القريبة 
وإن هذا   ، شرط أن تكون هذه األطراف أساسية يف احلوار ،يف احملاورة قريب من الطرف اآلخر

 (  62القرب ضمن النطاق الزماين واملكاين احملدد لتلك األطراف " . ) 



                                     جلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةم                                                         الحوار قراءة في المصطلح والمفهوم

 

52     

 

اعر حياور  جند يف مثل هذا النوع أّن الش ، فهو احلوار مع الذات ،وما خيص احلوار الداخلي 
فال جند يف مثل   ، وبصيغ خمتلفة ،وأحيانًا يكون مستفسرًا، وأحيانًا ساخرًا  ، وقد يكون معاتًبا ،نفسه 

فهو ينص على أن القصيدة تعرب تعبريًا مباشرًا عن كل   ،هذا سوى صوت الشاعر وهو حياور نفسه 
 ( 63ما يدور يف داخل الشاعر من أفكار . ) 

هو حديث النفس السيما يف شعر   ،إن الشعر الغنائي على النحو العام  : ونستطيع القول
الغزل واللوم واحلزن،ويف هذا األسلوب يكون الشاعر منطويا على نفسه،يكلمها وكأهنا شخٌص  

 ( 64آخر.) 
هلذا يلجأ الشاعر إىل التجريد كي    ،أو عدم فهمها   ، إن احلوار مع الذات يعين البحث عنها

ألن اإلنسان " سجني يف حدود ذاتيته   ،وأن معرفة اإلنسان هلا البد منها  ،جيعلها شخًصا حياوره
 (  65ليصدر حكًما على نفسه " .)   ،وهو ال يستطيع اخلروج من ذاته   ،الضيقة 

ة اإلنسان بنفسه عالقة دائمة، ولكنها يف الوقت نفسه عالقة غريبة  وهبذا تكون عالق
 (66غامضة.) 

أو   ، أو تداعيات ،فقد يكون منولوًجا داخلًيا ، ويأخذ احلوار مع الذات أشكااًل خمتلفة
وإن كان املنولوج خيتلط   ،وإن كان بعض الباحثني يعده املونولوج نفسه ،مناجاة، أو أحالم يقظة 

" يستخدم على حنو أكثر دقة منه، ألنه مصطلح بالغي   :  كثري من األحيان فهومع تيار الوعي يف
ومع ذلك فإنه هو نفسه يف حاجه شديدة إىل مزيد من   ، يشري على حنو مناسب إىل تكنيك أديب

 ( 67الضبط يف التطبيق " .) 
حلياة  حديث " شخصية معينة الغرض منه أن ينقلنا مباشرة إىل ا  : وميكن تعريف املنولوج بأنه

 (68إما بالشرح أو بالتعليق " . )  ، دون تدخل من املؤلف ، الداخلية لتلك الشخصية
  ، وهنا ال يأتينا احلديث من اخلارج  ،فيتكلم بصوته  ،وقد يكون الشاعر هو شخصية القصيدة

ورمبا سنوات   ،وما مر به  ،وآراؤه ، فالشاعر ومشكالته وجتاربه اخلاصة ، إمنا " صار ينبع من الداخل
 (  69ويستظل على شكل قصة حياة أو سرية ذاتية " . )   ،تكوينه غدت موضوًعا ينمو 

سواًء أكان هو من ميثل الشخصية   ، وقد يستخدمه الشاعر للكشف عن طبيعة الشخصية
يوجه للمقابل    ، وهو حديث من جانب واحد  ، فهو عبارة عن " رسم غري مباشر للشخصية   ، أم غريه

 (  70أو مجاعة من الناس " . )  ، ئًا أم متلقيًّا سواًء أكان قار 
حيث   ، وبصورة غري منتظمة  ، أمَّا ما خيص أسلوب التداعي ؛ فالشاعر يقوم ببث أفكاره

ففي هذا األسلوب " يهمل الشاعر كل تسلسل   ،وبدون أي لوازم  ، ينتقل من فكرة إىل أخرى



 الجزء الثاني                                                                            العدد السابع والثالثون 
 

53  

 

إىل حرية ذهنية غري مقيدة لضرورة أو  فيحيل  ، مفهوم، ألنه يتوهم إعادة تكوين العقل الباطن بدقة
 ( 71التزام".) 

فهي    ،(   Soliloguy) املناجاة   : أمَّا خبصوص النمط اآلخر من حوار الذات الذي هو
تقدم ـ أفكار الشخصية القصصية   ، "طريقة من طرائق احلوار الداخلي تنزع نزوًعا ذاتًيا خالًصا 

 (  72مصطلح قادم من املسرح " . )   Soliloguyوهواجسها يف حالة تنظيم .. واملناجاة  
وقد " تلطف املناجاة بااللتجاء إىل    ، وقد يستخدم فيها ضمائر املخاطب واملتكلم والغائب

أو إىل صورة من   ،ناتبعض احليل اليت من قبيل جعل املتكلم يوجه حديثه فيها إىل أحد احليوا
 (  73أو شيء آخر" . )  ،الصور 

  ،ولغته املوحية  ، كقصر احلوار  ،إن استخدام احلوار يقيد املؤلف بشروط وجب االلتزام هبا
حبيث يكون دوران احلوار   ، (74فضاًل على أن أي حماورة أو حوار حمكوم بشرط ) انطولوجي ( ) 

ومبا أن احلوار   ، كي يؤدي مهمة الكشف  ،زيةبني الشخصيات وبني الشاعر ونفسه حول قضية مرك
( ؛ وجب أن يلتزم  75هو الذي " يظهر الشخصيات ويربز الفكرة ويعرب عن احلوادث وتتابعها " ) 

وعلى مؤلف احلوار " أن يكون مستيقظًا، ال يسمح بأي   ،هبذه الشروط كي يقوم بوظيفته هذه
خصيات ُمِدرًكا أنَّ اإلجياز يف استعمال  أو تصوير الش  ،كلمة ال يكون هلا دور يف عرض األحداث

 (  76الكلمات هو أساس القوة يف احلوار" . ) 
ومن شروط احلوار األخرى " إن كل سطر جيب أن يكون ُمَفصَّاًل بدقة تتالءم والشخصية  

 ( 77وأن يكون قائًما على الذوق واملهارة " .)  ، املقصودة،حبيث يستطيع القارئ حتديد الشخصية 
وأن يكون واصًفا حلال الشخصيات   ، ن احلوار دافًعا حلركة القصة إىل األمام وجيب أن يكو 

  ، فرياعى فيه ما جيعل الشعر مجياًل   ، . إن توظيف احلوار يف القصيدة الغنائية أوجب الدقة يف استعماله 
ميل  وانتقاء اللغة املوجبة والرتكيب اجل  ،ومن هذه األمور ؛ موضوعات البالغة والصورة الشعرية والتأنق

  ، وما خيص اإليقاع املوسيقي ؛ فيجب أن يكون الشاعر على دراية يف استخدامها وتنويعها  ،املثري
 (  78مبا يالئم احلدث املسرحي . ) 

متخذة أسلوب   ،ووصلت إىل ما يسمى الدراما الشعرية  ،فقد تطورت القصيدة الغنائية 
ومضامينها االجتماعية    ،وقد يكون السبب هو تنوع األغراض اخلاصة بالقصيدة  ، احلوار وسيلة رئيسة

 والوطنية والنفسية .  
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فراح   ،من هنا جلأ الشاعر إىل استخدام مادة احلوار بعد أن أحس باغرتاب نفسي داخلي 
مفرًغا بعض   ،هروبًا من ظروفه العامة  ،إن مل يكن حياور نفسه  ، ينشئ شخصيات ثانوية حياورها

 فكار واألحاسيس اليت جتول يف داخله.  األ
  ، فإننا جند االستفادة من عناصر القصة واملسرح والرواية  ،وإذا تصفحنا القصائد العربية 

ويعود ذلك إىل ما مّر به الشاعر    ،والغاية هي االنتقال من الذاتية إىل املوضوعية   ، أصبحت صفة مميزة
ونالحظ   ، وقد تكون السياسة يف مقدمتها  ، ةحيث مت حتويل القصيد ، من ظروف ذكرناها سابًقا 

وإفادة   ، حيث مت حتويل القصيدة إىل اجتاه أكثر غىن  ، هذه النزعة برزت يف كثري من قصائد الرواد 
وجعلها مضمونًا ومادة   ،ونالحظ أنَّ هناك حماوالت إلبراز موضوع احلكاية  ،من فنون أدبية أخرى 

رية عن كائنات طبيعية وأشياء جامدة بروح  وقد جلأ بعضهم إىل خلق حكايات شع ، للقصيدة
 (  79رومانسية .) 

والسيما يف    ، فأصبحت القصيدة العربية أكثر قدرة على محل املضامني االجتماعية والوطنية
وألنه " يعين    ،ألن هذا االجتاه ميثل احلياة   ، ومتثيلها لطبقات اجملتمع  ،جمال الدراما وحوار الشخصيات 

 (  80واجتاه وحركة هادفة إىل غاية " . )  ، حياة ذات معىن واضح موحد
 مفهوم احلوار يف القرآن .  

 - :( هي 81وردت كلمة " حوار " يف القرآن الكرمي يف ثالث آيات ) 
   (82  )فقال ِلَصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُُه أنَا َأْكثـَُر ِمنَك َمااًل َوَأَعز نـََفر  قوله تعاىل  -

حال من ضمري ) قال ( واحملاورة مراجعة    َوُهَو حُيَاِورُُه    "    :يقول حممد الطاهر بن عاشور 
 ( . 83الكالم بني املتكلمني " ) 

قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن تـُرَاٍب مُثَّ ِمن نُّْطَفٍة    :قوله تعاىل  -
" حكى كالم صاحبه بفعل القول بدون عطف لداللته    :يقول ابن عاشور  ،  (84) مُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل 

 (  85على أنه واقع موقع احملاورة  واجملاوبة " . ) 
َع اللَُّه قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع    :قوله تعاىل  - َقْد مسَِ
يعٌ   اللَّهَ   ِإنَّ   ۚ  حَتَاُورَُكَما     ، تفاعل من حاور إذا أجاب  : " التحاور   : يقول الزخمشري  ،    (86)  ِصريٌ بَ   مسَِ

 ( 87فاقتضت مراجعة بني شخصني " . )  ،فالتحاور حصول اجلواب من جانبني
" هذه املادة اليت تدل على التحاور واجلدال واملناقشة واملراجعة بني الناس يف أمور معينة قد  

 ( 88وسبعمائة مرة " . ) تكررت يف القرآن الكرمي أكثر من ألف 
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ومشوله ملا ال    ، ووضوح قضاياه  ، وميتاز أسلوب احلوار واجلدال يف القرآن الكرمي باتساع دائرته
أنه يقصد به    ،ويبدو لنا من خالل استقراء معىن احلوار يف القرآن الكرمي  ، (89حيصى من املسائل ) 
ودفع   ،وإظهار حجة وإثبات حق  ،واملناقشة هبدف تصحيح كالم أو معتقد  ، املراجعة يف الكالم

وقد تكون من الوسائل يف ذلك الطرق املنطقية والقياسات   ، شبهة ورد الفاسد من القول والرأي
 ( 90اجلدلية من املقدمات واملسلمات مما هو مبسوط يف كثري من اآليات القرآنية . ) 
الفاسد من القول  إن احلوار يف القرآن الكرمي يساعد كثريا على إقامة احلجة ودفع الشبهة 

ومثة أهداف فرعية أو ممهدة    ،تلك إذن الغاية األصلية للحوار يف القران   ،والرأي للوصول إىل احلقيقة 
   - : هلذه الغاية منها

التعرف على وجهات النظر الطرف األخر أو األطراف األخرى وهو هدف متهيدي هام    -
 . 

وتنويع الرؤى والتصورات املتاحة   ، واالستقراء البحث والتنقيب من أجل االستقصاء  -
 (91للوصول إىل نتائج أفضل ولو يف حوارات هامشية . ) 
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 النتائج والتوصيات 
يُعدُّ احلوار أسلوبًا من أساليب الكالم، وقد تكون الغاية منه اإلقناع، وقد يكون وسيلة  
للتفاهم، من هذا املنطلق، نستطيع أن نشري إىل أمهية احلوار بالنسبة للبشرية على أساس أنه وسيلة  

 تفاهم .  
وضوعات،  قد تنوعت أمناط احلوار بني احلوار اخلارجي الذي يستخدمه األديب يف عديد امل
 واحلوار الداخلي الذي يعرّب به عن النفس مبناجاهتا تارة، وبالتحدث إليها تارة أخرى.  

أن هناك ارتباطًا وثيًقا بني احلوار والقصة الشعرية القدمية، فقد كان أحد عناصرها اهلامة يف  
 حلس القصصي . أكثر القصص الشعرية، وقد أدى عدًدا من املهام اليت هلا قيمتها، مما يؤكد وجود ا

وأخريًا، مازال عنصر احلوار حيتاج إىل مزيد من الدراسات، من خالل تناوله لشعراء وأدباء   
آخرين، أو العصور التأرخيية لألدب، أو املدارس الشعرية، للكشف عن مدى حضور احلوار يف  

 النص األديب، ووظائفه  وتنوع أمناطه .  
أن أكون قد وفقت يف إعطاء صورة كاملة، أو أقرب  ويف اخلتام أرجو من اهلل العلي القدير،  

إىل الكمال حول موضوع احلوار، فما كان صوابًا فمن اهلل، وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان،  
 وأستغفر اهلل من كل ذنب وخطيئة .   
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 .  52 :ص ،1985 ،الطبعة  الثانية ،بيروت لبنان ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر
 :ص ، 1980،بغداد العراق ،دار الرشطيد للنشطر ،باقر جواد الزجاجي ،لعراقية وقضطية الريف( الرواية ا29)

167 . 
مطبعة  ،مصطططططططططفى حبيب :مراجعة ،د عيادشططططططططكري محم :ترجمة ،تشططططططططارلز مورجان ،( الكاتب وعالمه30)

 .  284  :، ص1964   ،القاهرة مصر ،المعرفة
  .  284 :ص ،( المرجع نفسه31)
 ،الموقع والشكل،بحث في السرد الروائي،يمنى العبد،مؤسسة األبحاث العربية،بيروت لبنان ،( الراوي32)

 .23 - 22 :ص ،1986
 .  208 :ص ،1955 ،القاهرة مصر ،دار الفكر العربي ،عز الدين إسماعيل ،( األدب وفنونه33)
 :عدد ،بغداد العراق ،مجلة الموقف الثقافي ،محمد عبد الوهاب ،( الحوار في الخطاب المسطططططططططططرحي34)

 . 48 :ص ،1997  ،10



 الجزء الثاني                                                                            العدد السابع والثالثون 
 

59  

 

 

 . 98 :ص ،تزفيتان تودروف ،( المبدأ الحواري35)
 .  501 :ص ،( المعجم الفلسفي36)
محمود  :مراجعة ،صطططططططدقي خطاب :ترجمة ،جيرالدايدس بنتلي -فردب مليت جير  ،( فن المسطططططططرحية37)

 .  482 :ص ،1966 ،بيروت لبنان ،دار الثقافة ،السمرة
الطبعة  ،القاهرة مصر ،( أسلوب المحاورة  في القرآن الكريم،عبد الحليم حفني،مطابع الهيئة المصرية38)

 .  51 :ص ،1985الثانية 
 .   16:ص ،( المرجع نفسه39)

 . 110 :ص ،بيروت لبنان ،مكتبة لبنان  ،مجدي وهبة ،( معجم مصطلحات األدب40)
 .  490 :ص ،( فن المسرحية41)
 .  96 :ص ،1987 ،بيروت لبنان ،المركز الثقافي العربي ،محمد  مفتاح ،( دينامية النص42)
 .  96 :ص ،(دينامية النص43)
 .   11 :( الحوار في القصة والمسرحية واإلذاعة والتلفزيون ص44)
 .  484 :ص ،( فن المسرحية45)
 .  271 :ص ،( الكاتب وعالمه46)
  . 273 :ص ،( المرجع نفسه47)
دار  ،د. بشططططرخ الخطيب ،( القصططططة والحكاية في الشططططعر العربي في صططططدر اإلسططططالم والعصططططر األموي48)

 . 48 :ص ،1990 ،بغداد العراق ،الشئون الثقافية
 ،القاهرة  مصطططر ،دار نهضطططة مصطططر للطباعة والنشطططر ،د. محمد عنيمي هالل ،(  النقد األدبي الحديث49)

 . 454 :ص ،1979
 . 118 :ص ،( الحوار في القصة والمسرحية واإلذاعة والتلفزيون50)
د. الطاهر  ،دراسططططة تداولية سططططردية في نماذج من الرواية العربية الجديدة ،( ينظر: الحوار في الخطاب51)

 .  28 :ص ،2012الكويت، الطبعة  األولى  ،كتبة آفاقم ،الجزيري
  . 32  – 29 :ص ،الحوار في الخطاب :( ينظر52)
دار  ،أ د. أحمد محمد عوين ،عصططططر بني أمية ،( الحوارات التنويرية قراءة  في شططططعر الفرق اإلسططططالمية53)

 . 13 :ص ،2003مصر، الطبعة األولى  ،اإلسكندرية ،الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
 . 40 :ص ،( القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر اإلسالم والعصر األموي54)
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 ،بغداد العراق ،دار الحرية ،د. نوري حمودي القيسطططي ،( لمحات من الشطططعر القصطططصطططي األدبي العربي55)
 .  33 :ص ،1980

 .  454 :ص ،( النقد األدبي الحديث56)
 ،بغداد العراق ،مطبعة الشططططططططعب ،عدنان عبد النبي البلداوي ،( المطلع التقليدي في القصططططططططيدة العربية57)

  140 - 139 :ص ،1974
 .  230  :ص ،( الحوار في القصة والمسرحية واإلذاعة والتلفزيون58)
 .  233 :ص ،( المرجع نفسه59)

 .  33 :ص ،( الحوار في القصة والمسرحية واإلذاعة والتلفزيون60)
 .  270 :ص ،( الكاتب وعالمه61)
د نبهان  ،مدن وحقائب لسطططططعدي المالح :قراءة في المجموعة القصطططططصطططططية ،( شطططططعرية تشطططططكيل الحوار62)

 .  15 :ص ،2016الطبعة األولى  ،عمان األردن ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،حسون السعدي
القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصطططططططططرية ،لطيفة الزيات :ترجمة ،اليوت ،ت، س ،( مقاالت في النقد األدبي63)

 . 77 :ص ،مصر
 .17 :ص ،( شعرية تشكيل الحوار64)

 .40  :ص ،( لمحات من الشعر القصصي األدبي العربي65)
 . 190:ص ،1963 ،القاهرة مصر ،دار المعارف ،عز الدين إسماعيل ،( التفسير النفسي لألدب66)
القططاهرة  ،دار المعططارف ،محمود الربيعي :ترجمططة ،روبرت همفري ،( تيططار الوعي في الروايططة الحططديثططة67)

 .  43 - 42 :ص ،1975انية الطبعة  الث ،مصر
 .  116 :ص ،( المرجع نفسه68)
 .  118 :ص ،( المرجع نفسه69)
 .  122 :ص ،( معجم مصطلحات األدب70)
  .122 :ص ،( تيار الوعي71)
 .  22 :ص ،( شعرية تشكيل الحوار72)
 .  152 :ص ،( تشريح المسرحية 73)
 .  99 :ص ،دينامية النص (74)
 . 100 :ص ،( المرجع نفسه75)
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 .  10 :ص ،( الحوار في القصة والمسرحية واإلذاعة والتلفزيون76)
بغداد  ،دار الشطططططططططططؤون الثقافية العامة ،عبد السطططططططططططتار جواد :ترجمة ،ديان دواتفاير ،( فن كتابة الرواية77)

مكتبة  ،دريني خشطططططططططططبة :ترجمة ،االردس نيكول ،علم المسطططططططططططرحية :وينظر ،49 :ص ،1988 ،قالعرا
 . 117 :ص ،القاهرة مصر ،اآلداب

 .  173 :ص ،( الرواية العراقية وقضية الريف78)
 ،1968 ،بيروت لبنان ،المكتبة العصطططططططرية ،جبر ابراهيم جر :ترجمة ،اريك بنتلي ،( الحياة في الدراما79)

 89 - 88 :ص
 .  89 :ص ،( المرجع نفسه80)
ي وردت في ) قال ( الت :( لقد وردت كلمة الحوار في القرآن الكريم في أماكن عدة بصيغ أخرخ منها81)

 ( مرة .527القرآن ) 
 . 34 :من اآلية ،سورة الكهف ،( القرآن الكريم82)
 .  66 :ص ، 15:ج ،( التحرير والتنوير83)
 . 37 :اآلية ،سورة الكهف ،( القرآن الكريم84)
 .  67 :ص ، 15 :ج ،( التحرير والتنوير85)
 . 1 :اآلية ،سورة المجادلة ،( القرآن الكريم86)
 .  448 :، ص2 :ج ،( الكشاف87)
 ،القاهرة مصر ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر ،أد. محمد سيد طنطاوي ،( أدب الحوار في اإلسالم88)

 3 :ص ، 1997الطبعة األولى 
 وما بعدها  .  4 :ص ،( ينظر المرجع  نفسه89)
الطبعة  ،الرباط المغرب ،دار القلم ،د. أحمد نصطططططططري ،( األسطططططططس المنهجية للحوار في القرآن الكريم90)

 .  9 :ص ،2014الثانية 
 وما بعدها .   11 :ص ،األسس المنهجية للحوار في القرآن الكريم ()91
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  المصادر والمراجع 
 القران الكرمي .   -
  ، دار هنضة مصر للطباعة والنشر  ، أد. حممد سيد طنطاوي ، أدب احلوار يف اإلسالم -

 .     1997الطبعة األوىل  ،القاهرة مصر 
 .   1955 ،القاهرة مصر  ، دار الفكر العريب  ،عز الدين إمساعيل  ،األدب وفنونه  -
  ، الرباط املغرب ،دار القلم ، د. أمحد نصري ، األسس املنهجية للحوار يف القرآن الكرمي -

 .    2014الطبعة الثانية 
  ،القاهرة مصر   ،هليئة املصرية مطابع ا  ، عبد احلليم حفين  ،أسلوب احملاورة  يف القرآن الكرمي  -

 .    1985الطبعة الثانية 
مكتبة األجنلو    ،مصطفى بدوي  ،ذريين خشبة   :ترمجة   ،مار جوري بودلت   ،تشريح املسرحية  -

 .     1962، القاهرة مصر ، املصرية 
 .    1963  ،القاهرة مصر ،دار املعارف  ، عز الدين إمساعيل ، التفسري النفسي لألدب -
القاهرة    ، دار املعارف  ، حممود الربيعي  : ترمجة  ، روبرت مهفري   ، حلديثة تيار الوعي يف الرواية ا -

 .    1975الطبعة  الثانية  ،مصر 
أبو احلسن نور الدين    ،حممد بن عبد اهلادي التتوي  ،حاشية السندي على سنن النسائي  -

 .   1986الطبعة الثامنة  ، حلب سوريا ،مكتب املطبوعات اإلسالمية  ، السندي
مسكلياين للنشر   ، سلسلة ألف ،د. الصادق قسومه  ،خلفياته وآلياته وقضاياه  :احلوار -

 .   2009الطبعة األوىل  ، تونس ، والتوزيع
  ،دار الرتبية والرتاث   ،د. حيي حممد حسن  ، احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة -

 .    1994  ،جدة السعودية 
د. الطاهر   ،من الرواية العربية اجلديدة دراسة تداولية سردية يف مناذج  ، احلوار يف اخلطاب  -

 .    2012الكويت، الطبعة  األوىل  ، مكتبة آفاق  ، اجلزيري
  ، مكتبة الشباب  ،د. طه عبد الفتاح مقلد  ، احلوار يف القصة واملسرحية واإلذاعة والتلفزيون  -

 .    1975  ،القاهرة مصر 
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  ، أ د. أمحد حممد عوين   ، عصر بين أمية  ، احلوارات التنويرية قراءة  يف شعر الفرق اإلسالمية  -
 .   2003مصر، الطبعة األوىل  ، اإلسكندرية  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

  ، بريوت لبنان  ، املكتبة العصرية ، جرب ابراهيم جر  : ترمجة  ، اريك بنتلي ، احلياة يف الدراما  -
1968    . 

 .   1987 ، بريوت لبنان  ، املركز الثقايف العريب ،حممد  مفتاح  ، دينامية النص -
  ،مؤسسة األحباث العربية  ،ميىن العبد  ، حبث يف السرد الروائي ، املوقع والشكل ،الراوي  -

 .    1986 ، بريوت لبنان 
    1978  ،بريوت لبنان   ، دار الكندي للطباعة  ،عاطف جودت   ،الرمز الشعري عند الصوفية  -

  . 
بغداد   ، دار الرشيد للنشر  ، باقر جواد الزجاجي ، الرواية العراقية وقضية الريف  -

 .    1980،العراق
د نبهان    ،مدن وحقائب لسعدي املاحل  :قراءة يف اجملموعة القصصية   ،شعرية تشكيل احلوار  -

 .    2016الطبعة األوىل  ، عمان األردن ،دار غيداء للنشر والتوزيع  ، حسون السعدي
 القاهرة مصر    ، مكتبة اآلداب ، دريين خشبة  :ترمجة  ، االردس نيكول  ،علم املسرحية  -
 .  1979بريوت  لبنان، الطبعة السابعة،  ،دار الثقافة ،حممد يوسف جنم  ، فن القصة -
  : مراجعة ،صدقي خطاب : ترمجة ،جريالدايدس بنتلي  -فردب مليت جري  ،فن املسرحية  -

 .   1966 ، بريوت لبنان ، دار الثقافة ، حممود السمرة
  ، دار الشؤون الثقافية العامة  ، عبد الستار جواد  :ترمجة  ، دواتفاير  ديان  ، فن كتابة الرواية -

 .   1988 ،بغداد العراق 
  ، د. بشرى اخلطيب ، القصة واحلكاية يف الشعر العريب يف صدر اإلسالم والعصر األموي  -

 .    1990 ، بغداد العراق   ،دار الشئون الثقافية 
  ،مصطفى حبيب  : مراجعة ،شكري حممد عياد  :ترمجة  ، تشارلز مورجان  ،الكاتب وعامله  -

 .   1964 ،القاهرة مصر  ، مطبعة املعرفة
بريوت لبنان    ، دار لسان العرب  ، يوسف خياط   : إعداد وتصنيف ، لسان العرب، ابن منظور -

  . 
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بغداد   ،دار احلرية  ،د. نوري محودي القيسي  ،حملات من الشعر القصصي األديب العريب  -
 .   1980 ، العراق

املؤسسة   ، فخري صاحل  : ترمجة ، توروروف تزفيتان  -ميخائيل باختني   ، املبدأ احلواري  -
 .    1996، بريوت لبنان، الطبعة الثانية  ،العربية للدراسات والنشر 

  1968 ، بريوت لبنان  ،دار املكتبة العصرية   ،د. ناصر احلاين   ،املصطلح يف األدب الغريب  -
  . 

بغداد   ، مطبعة الشعب  ، يب البلداويعدنان عبد الن ، املطلع التقليدي يف القصيدة العربية  -
 .   1974 ، العراق

 .   1979 ،بريوت لبنان  ، دار العلم للماليني ،جبور عبد النور  ،املعجم  األديب  -
 بريوت لبنان .   ، دار الكتاب اللبناين  ، مجيل صليبيا  ،املعجم الفلسفي  -
بريوت    ،دار الشعب للنشر والتوزيع   ،إبراهيم محادة  ، معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية -

 لبنان .  
 بريوت لبنان .   ، مكتبة لبنان  ،جمدي وهبة  ،معجم مصطلحات األدب  -
  ، مكتبة األجنلو املصرية  ، لطيفة الزيات  : ترمجة  ،اليوت  ، ت، س  ،مقاالت يف النقد األديب  -

 القاهرة مصر .  
دار اجليل    ، لسالم هارونعبد ا  : حتقيق  ، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا  ، مقاييس اللغة  -

 ) مادة حور ( .    ،1999الطبعة الثانية  ،بريوت 
القاهرة    ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر  ،د. حممد عنيمي هالل  ، النقد األديب احلديث -

 .    1979 ،مصر 
شاكر   :ترمجة ،دراسة نقدية يف فن أنطوان تشيكوف القصصي ،النهايات املفتوحة  -

   1985  ،الطبعة  الثانية  ، بريوت لبنان  ،للدراسات والنشر املؤسسة العربية   ،النابلسي
 الدوريات .   :ثانًيا 

  :عدد   ، بغداد العراق  ،جملة املوقف الثقايف   ، حممد عبد الوهاب  ،احلوار يف اخلطاب املسرحي  -
10،  1997   . 

-  


