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 كلمة شكر

 

 

سالم قبل ٳلاوعلى منحه لنا نعمة  المعين على كل فضل عظيم ،الموفق الحمد هلل 

ًجاش هرا العول الوخىاضع .ٳًعوت العلن،وحىفيقه لٌا في   

لى األساحرة الوشسفت"بي يويٌت ٳًخقدم بالشكس الجصيل واالحخسام والخقديس 

،واذ كاًج خيس هعيي زشاد وحسي حىجيه ٳ"على هاقدهج لٌا هي ًصح وشهسة

جعل هللا جهدها في هيصاى حسٌاحها يىم القياهت الحظاحها الىجيهت وأزائها القيوت، بو

ى شاء هللا .ٳ  

لى كل أساحرة قسن اللغت العسبيت وآدابها وعلى زأسهن زئيس قسن الدزاساث األدبيت ٳ

 الٌقديت"هكسوم السعيد"

أو الٌصيحت أو الكلوت الطيبت . حوام هرا العول سىاء بالدعاءلى كل هي حفصًي ٳلٳ  

شكسا للجويع.            



 

 

ْعُبُدوا إالو  }  ُبك  أ الت  ى ر  { اإْحسان  ن الديْ وبالو  إياه  ق ض 
 

رتويتا اا حتى مضا علينا من حنانهاأف، وه الحياةأعزهما هللا ورفع من قدرهما في هذإلى من 

بالصدق والوفاء.ل وسنظل ندين لهما به ومن بارك مسارنا التعليمي ،إلى من لهم علينا فظ    

الحياة بأفراحها وأحزانها أخواتنا األعزاء.إلى من شاركونا   

 إلى جميع األهل واألقارب عائلة مجاهد وعائلة شيبان.

ة كل من علمنا حرفا أساتذتنا الكرام الذين ساهموا في نجاحنا ونخص بالذكر األساتذ إلى

م.8102/8102 "وإلى جميع طلبة كلية األداب والفنون خاصة دفعة  زهرةالفاضلة " بن يمينة   

 

 



 

 

 إلهً ال ٌطٌب الشكر إال بشكرك

 وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك

 ٌا منوال تطٌب اللحظات إالبذكرك وال تطٌب اآلخرة إال بعفوك ،وال تطٌب الجنة إال برؤٌتك 

من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبً الرحمة  وأصلً وأسلّم علىجل جالله ، 

"ملسو هيلع هللا ىلصونور العالمٌن سٌدنا :"محمد   

بسنٌن شبابها من أهدي هذا العمل إلى نبع الحنان وبسمة الحٌاة ومعنى الوجود إلى من ضحت 

 أجل أبنائها

 ...............إلٌك أمً العزٌزة...............

سمه انتظار....إلى من أحمل اإلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار ....إلى من علمنً العطاء دون 

 بكل افتخار

.إلٌك أبً العزٌز.............................  

  إلى  ،وأختً ،أخواتً و ،زوجً إلى أغلى الناس على قلبً إلى من أشاركهم الحب والعاطفة

فً  صدٌقتً وشرٌكتً فً هذا العمل "صورٌة" أتمنى لها التوفٌق إلى من قدم إلً ٌد العون

"نجاة،اسماعٌل" أشكرهم كثٌرا.العمل الطٌب خاصة هذ  

وسعتهم ذاكرتً ولم تسعهم مذكرتً...إلى كل من   

 

 

 



 

 كلمة شكر

 

 

ًعوت سالم قبل ٳلاالمعٌن على كل فضل عظٌم ،وعلى منحه لنا نعمة الموفق الحمد هلل 

ًجاش هرا العول الوخىاضع .ٳالعلن،وحىفيقه لٌا في   

"على شهسةلى األساحرة الوشسفت"بي يويٌت ٳًخقدم بالشكس الجصيل واالحخسام والخقديس 

الحظاحها زشاد وحسي حىجيه ،واذ كاًج خيس هعيي بوٳهاقدهج لٌا هي ًصح و

ى شاء هللاٳجعل هللا جهدها في هيصاى حسٌاحها يىم القياهت الىجيهت وأزائها القيوت،   

لى كل أساحرة قسن اللغت العسبيت وآدابها وعلى زأسهن زئيس قسن الدزاساث األدبيت ٳ

 الٌقديت"هكسوم السعيد"

حوام هرا العول سىاء بالدعاء أو الٌصيحت أو الكلوت الطيبت .حفصًي ٳللى كل هي ٳ  

 شكسا للجويع.



 مقدمة         
 

 أ
 

 أما بعد: والّصالة والّسالم على أشرف المرسلٌن بسم هللا الرحمان الرحٌم

بٌن واصل ة التّ ٌعّد الحوار من أهم الوسائل الضرورٌة والفّعالة التً ال بّد منها فً عملٌّ    

ا ٌحتوٌه من أسالٌب وأهداف ٌعتبر أفضل طرٌقة للّتفاهم لمّ  كمااألشخاص والمتحاورٌن، 

عائم كائز والدّ ارتبط الحوار بمختلف األجناس األدبٌة، العتباره من أهم الرّ  ، وقدّ ةمرّجو

التً تعتمد علٌها األعمال األدبٌة ومن أهم األجناس التً توغل الحوار فً متنها وأصبحت 

هً قصص "ألف لٌلة ولٌلة"، التً تعد سفر من أسفار األمة العربٌة وجزءا ال ٌتجزأ منها 

ر لنا الواقع بقوة تصوٌرٌة، ولغة سردٌة راقٌة، وحكً ممتع ٌصوّ  إضافة إلى أنها تمتاز

 االجتماعً.

ٌأتً هذا البحث تلبٌة لدوافع تعددت بٌن الموضوعً والذاتً،فالموضوعً منها تمثل فً 

،وأردنا كذلك أن نتتبع إبراز الحوار الذي ٌدور بٌن األنا واآلخر فً حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة 

ألنه ضرورة بات ٌفرضها العصر الحالً لمواجهة  االخر نا وخصائص الحوار بٌن األ

أما الذاتً ٌرجع بالدرجة األولى خطر التعصب والرفض كما أنه وسٌلة للعٌش المشترك ،

 .الدراسات المقارنة وخاصة أنه منهجً بحث أي عقد مقارنةإلى مٌلنا إلى 

فما هو الحوار وأنواعه ؟  إننا من خالل هذا البحث نروم اإلجابة عن إشكاالت مهمة منها:

 وكٌف برز الحوار بٌن األنا واآلخر فً حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة ؟.

المنهج االجتماعً الذي ٌتمثل فً  ٌجمع كل من الذي  ا فً دراستنا على المنهجاعتمدنوقد 

احتواء قصص ألف لٌلة ولٌلة فً مضمونها على مؤشر لحٌاة المجتمع وأمكنة عدٌدة بوالتها 

ا وقادتها و طبقاتها االجتماعٌة وأٌضا المنهج النفسً الذي قام بمعالجة النفس ائهوأمر

البشرٌة ، حٌث استطاعت شهرزاد أن تعالج المالك من الصدمة النفسٌة التً تسببت فٌها 

زوجته الخائنة ،إضافة إلى ذلك المنهج الوصفً الذي له دور فً بناء الحدث،ووصف 

نهج الوصفً الذي له دور فً بناء الحدث ووصف األشخاص ،دون االستغناء عن الم

األشخاص ، دون االستغناء عن المنهج التارٌخً الذي اعتمدناه فً حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة 

 فً موروثها التارٌخً القدٌم.



 مقدمة         
 

ب  
 

إلى مجموع دراسات سابقة له فً هدا الموضوع، ونذكر منها على سبٌل بحثنا هذا المستند 

 المثال:

لقٌم السوسٌولوجٌة ،دراسة لنماذج من قصص ألف لٌلة ولٌلة عبر المالك السرد الحكائً وا

 مرتاض،ألف لٌلة ولٌلة لدراسة سٌمٌائٌة تفكٌكٌة )حكاٌة حمال بغداد(.

ومن أهم المصادر والمراجع التً اعتمدنا علٌها تمثلت فً نصوص ألف لٌلة ولٌلة ، فاطمة 

 واصل اإلٌجابً .التبنت مصلح القحطانً : الحوار الذاتً فً مدخل 

ولقد واجهنا مجموعة من الصعوبات والعراقٌل لعل من أهمها:ضخامة قصص ألف لٌلة 

ولٌلة وعدم التمكن من اإللمام بكل تفاصٌلها، وقلة المصادر والمراجع التً تخدم موضوعنا 

استطعنا فً المكتبات وهذا مادفعنا إلى استخدام الكتب االلكترونٌة ، لكننا بفضل هللا تعالى 

، حٌث أخذنا خطة محكمة وقسمنا هذا إلى التغلب على هذه الصعوبات لنتمم هذا البحث

 فصلٌن مسبوقٌن بمدخل وفتحناه بمقدمة.

أما المدخل فتناولنا فٌه: ماهٌة الحوار وداللة األنا واآلخر ، وتم التعرض فٌه إلى مفهوم 

لذي كان تحت عنوان : الحوار مع الحوار وأنواعه ووضائفه وأهمٌته ،وٌلٌه الفصل األول ا

 األنا فً ألف لٌلة ولٌلة ،والتمسنا فً هذا الفصل التطرق إلى مفهوم الحوار الداخلً وأنواعه

وتمٌز هذا األخٌر بأنواع كثٌرة منها : المناجاة ، الشجاعة ، اللوم ، فهذا معنً بتقدٌم الداخل 

الفصل الموسوم ب: الحوار مع األخر النفسً مما ٌدل على وجود ثقة بالنفس ، بٌنما اعتبر 

عه ، وٌنقسم فً ألف لٌلة ولٌلة وتضمن هذا الفصل مفهوم الحوار مع األخر وذكر أهم أنوا

أهم النتائج التً توصلنا هذا البحث بخاتمة تكلمنا فٌها من  وختمناإلى التسامح والتعصب ، 

 .إلٌها من خالل هذا العمل 

دراستنا هذه وأن نكون قد ألممنا بأهم جوانب الموضوع فما نرجوا فً األخٌر أن نوقف فً 

،مع تقدٌم الشكر للدكتورة المشرفة )بن ٌمٌنة زهرة( ، التً لم تبخل عنا بخبرتها ومعرفتها 

 ووقتها مسخرة كل ذلك فً سبٌل تسهٌل الطرٌق أمامنا.

 



 مقدمة         
 

ت  
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اهتم العرب القدماء بحقٌقة الحوار ولو بشكل مقتضب، وقد كان الحوار ممارسا من قبل    

 النقاد العرب وذلك من التعلٌق على الشعراء وإبداء الرأي.

 مفهوم الحوار : -1

 لغة: 1-1

العرب كلمة  نامن مرة فجاءت فً لس كرروردت لفظة الحوار فً المعاجم العربٌة أل

الشًء، وهً داللة تقترب من  إلىالرجوع عن الشًء و»دالالت عدة منها:  إلى"َحوَر" 

داللة لفظة "حوار" التً تدل على: التحادث والتجاوب القولً فالمحاورة: المجاوبة، 

«واستحاره: استنطقه
1
المحاورة تكون عن طرٌق السؤال  أنٌبٌن هذا المفهوم اللغوي  .

«والمحاورة: حسن الحوار ومنها أٌضا: كلّمته فما رّد على محورٍةأي الكبلم»والجواب، 
2

 .

، والٌتم إال فً جو أدبً ٌتٌح السمع والقول بٌن أكررالحوار ٌستلزم طرفٌن أو أنوٌعنً 

فً قصة  األولر الكرٌم فً ربلرة مواضٌع: ظه أنالمتحاورٌن، وقد ورد الحوار فً القر

َحاِوُرهُ،  ناكاصحاب الجنة فً سورة الكهف}  ٌُّ ِمْنَك َماالً  أكثرا أنله َثَمٌر َفَقالَ لَِصاِحبِِه َوُهوَّ 

}َقالَ لَُه َصاِحُبُه َوُهَو  ً فً نفس القصةأنوالر [34سورة الكهف اآلٌة ]وأَعُز َنَفًرا {  

اَك َرُجلً  ٌَُحاِوُرهُ، أََكَفْرَت بِالِّذي َخلََقَك ِمنْ  سورة الكهف اآلٌة ]{  ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ

َقْد َسِمَع هللا َقْولَ اّلتًِ ُتَجاِدلَُك فً َزْوِجَها ، أما الرالث ورد فً صدر سورة المجادلة: }[37

ْسَمُع َتَحاُوَرُكَما إلىوَتْشَتِكً  ٌَ  .[1سورة المجادلة اآلٌة  ]{ هللا وهللا 

 اصطلًحا: - 2-1  

هو نوع من الكبلم ٌدور بٌن شخصٌن أوفرٌقٌن، ٌتم فٌه تداول الكبلم بٌنهما بطرٌقة  

وٌغلب علٌه الهدوء والبعد عن الخصومة  اآلخردون  أحدهمافبل ٌستأرر به »متكافبة، 

عن طرٌق السؤال و الجواب، بشرط وحدة  أكررأو انٌتناول الحدٌث طرف أنوالتعصب،أو

                                                           
ن ار ودار لسن العرب، إعداد ٌوسف خٌاط، ندٌم مرعشلً، ،دار صاداابن مكرم ابن علً ابن منظور: لس محمد -1

 750:ص1.ت(،جالعرب، بٌروت)د.ط
مود، دار المعرفة، الببلغة، تحقٌق عبد الرحٌم محالزمخشري جار هللا، أبو القاسم محمود بن عمر: أساس  -2

 98.ت(: صبٌروت،)د.ط
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معٌن أمرالنقاش حول  نهدف، فٌتبادالالموضوع أوال
1
، ٌعتبر الحوار من خبلل تعرٌفه » 

 االصطبلحً هو حلقة من حلقات التواصل بٌن افراد المجتمع بطرٌقة مهذبة.

 قسمٌن هما: إلىٌنقسم الحوار الحوار:  واعنأ -2

 :الحوار الداخلً)المونولوج( -1-2

وٌسمى أٌضا حوار النفس وهو عبارة عن »هو الحوار الذي ٌدور بٌن الشخصٌة ونفسها 

تقنٌة تتكفل بتجسٌد حركة الزمن ألجل السماح بإلقاء مزٌد من الضوء على باطن الشخصٌة 

«المتحدرة 
2

الحوار مع الذات هو حوار ذهنً داخلً غٌر مسموع فً العالم  أنأي .

وهذا الصوت »كلمات بعٌنها،  إلىترجمته  إلىإشارته دون الحاجة  اإلنسانالخارجً ٌفهم 

الداخلً الخاص هو الصوت الذي ٌنطلق من الذات، وٌعود إلٌها مباشرة، إذ ال ٌعنً 

المحاور شٌبا غٌر ذاته وما ٌعتمل فٌها من هواجس وقناعات، وٌنظر إلٌها من منظور عام، 

 إلىٌسها الداخلٌة ودوافعها لكنه ٌتعدى ذلك فبل ٌكتفً بالتعبٌر عن أبعاد شخصٌته وأحاس

«محاولة فهم نفسه بتعقل
3

بمعنى ٌحدث داخل نفسه تفاعل بٌن الحٌاة والحقابق، حٌث ٌتم . 

الحٌاة ومحاولة تحدٌد أبعادها، أوحتى تشوٌهها عن طرٌق وجهة نظر الشخص  إلىالنظر 

اس والحٌاة عبر حدٌث نفسه لتنعكس من خبلل هموم الذات وأحبلمها وتصوراتها عن الن

الذي ٌجد لذاته فرصة تدبر وتأَمل إلعادة بناء  اإلنسانأوحوار داخلً ٌتصل بالعالم الخاص ب

مشاعر وأفكار ٌختلجها داخل  نإنسا لكلَ  أنوصٌاغة منظر للحٌاة وفق رغباته ومتطلباته،و

ودعمها، نفسه وٌستطٌع مراجعتها لتحدٌد مواطن الخلل وإصبلحها وتعٌٌن مواطن الصواب 

َرةُ َولَْو أَْلَقى َمَعاِذٌَرهُ  اإلنسان َبلِ :} إلىفً قوله تع ٌْ { من سورة القٌامة، اآلٌة َعلَى َنْفِسِه َبِص

14-15. 

 

 

                                                           
 13(، ص:2014ن، دار الراٌة للنشر والتوزٌع،  )د.ط(،)ت.اأسامة خٌري: مهارات الحوار، عم -1
 160(، ص:،ت،ش مجدى وهبة: معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب،)د.ط -2
ه 1430(،1الذاتً مدخل التواصل االٌجابً مع اآلخرٌن، الرٌاض، )ط.نً: الحوار افاطمة بنت مصلح القحط -3

 27،ص:
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 الكرٌم: نآالحوار مع الذات فً القر 

ٌّالة بطبعها اإلنسانالطبٌعة  ن، وذلك ألفً مواضع كرٌرةالكرٌم الحوار  نآالقر ذكر  ٌة م

ٌكون  أنموضوع  الحوارتجاوب وتواصل مع النفس قبل  أنو»الحوار  إلىوفطرتها 

«اآلخرتواصل مع 
1

، ونضرب لذلك مربل من خبلل إبراهٌم علٌه السبلم وحواره مع داخله 

 إلىت نتٌجتها الهداٌة أنأي مع ذاته من خبلل تأمله فً الكوكب والقمر والشمس والذي ك

: }وَكَذلَِك ُنري ابراهٌَم إلىطرٌق الخالق فاطر السموات واألرض وهذا ما ورد فً قوله تع

لُ  ٌْ ِه اللَّ ٌْ َرأَى َكْوَكًبا َقاَل َهَذا  َملَُكوَت الَسَماَواِت َواألْرِض ولٌُكوَن ِمَن الموقنٌن فلما َجنَّ َعلَ

اأََفل ْهِدنً  زغا قال هدا ربً فلما أفل قالالأحب األفلٌن فلمارأى القمر با َقالَ  َربًِّ َفلَمَّ ٌَ لَِبَن لَْم 

ا أََفلَْت َقاَل ٌاَقْومِ  ا تشركون، نإ َربًِّ َهَذا أْكَبُر َفلَمَّ ْهُت َوْجِهً لِلّذي َفَطَر أنً َبِريٌء ِممَّ ً َوجَّ

َن{ من سورة األأنالَسَماَواِت واألَْرَض حنًٌفا َوَما  ٌْ  .79-75عام اآلٌة نا ِمَن الُمْشِرِك

الحقٌقة وتجاوز الظلم والباطل والخروج من  إلىالحوار مع النفس أداة ووسٌلة للوصول  نإ

مخلوقها  إلىالضٌق والحٌرة، إما بمراجعة الذات ومحاسبتها وإما باختراق صّور الكون 

 ومصورها وهو هللا .

 الحوار الخارجً)التناوبً(:-2-2

فً إطار المشهد داخل العمل بطرٌقة مباشرة » أكررهو الحوار الذي ٌدور بٌن شخصٌن أو

بطرٌقة  أكررأو ناوتطلق علٌه تسمٌة الحوار التناوبً أي الذي تتناوب فٌه شخصٌت

«مباشرة
2
وإٌصال الفكرة المراد  لبمعنى تبادل الكبلم بٌن الشخصٌات لغرض التواص .

عامبل أساسٌا فً وتربط المتحاورٌن وحدة الحدث والموقف إذ ٌعد هذا الحوار »تبلٌغها، 

األمام إذ ٌرتبط وجوده بالبناء الداخلً للعمل القصصً معطٌا له  إلىدفع العناصر السردٌة 

«.تماسكا ومرونة إستمرارٌة
3
حٌث ٌعتبر الحوار الخارجً أحد أهم الدعابم االساسٌة التً  

فً الحدٌث حول رسالة معٌنة أي  أكررفٌه إشتراكا لشخصٌتٌن أو نٌقوم علٌها الحوار، أل

                                                           

 29: ص:السابقلمرجع ا 1-
 1) طروت، بٌالسردٌة، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشرعبد السبلم: الحوار القصصً تقنٌاته وعبلقاته  حفات -2
 21،ص:   ،)د،ت((

 22المرجع نفسه، ص:3-
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ً ٌكون مستمعا أومستقببل للرسالة، ناهو المتكلم والطرف الر األولٌكون فٌها الطرف 

 ناوالمك نااللغة فً النص، حٌث ٌجمع بٌنهما الزم نٌشكبل نااللذ ناالعنصر ناوٌعتبر هذ

العطاء فً الزمن لحظة المحادرة أولحظة األخذ و أنواحد أرناء الحوار، أي توقف دور

 هذا الموقف. ناالكبلم ونجد كبل من المتكلم والمستقبل ٌعٌش

 :ناعند الٌون التطور الداللً والتارٌخً -3

وٌشٌر »صراع بٌنهما: نا،كاآلخرا ونوهما األ طرفٌن بٌن ناٌظهر الحوار عند الٌون

كرٌرا فً الدراسات األدبٌة والفكرٌة العربٌة منذ مطلع القرن العشرٌن، وهو  اآلخرمصطلح 

ً الذي أقام رؤٌته للعالم على ناتقل إلٌنا من الرقافة الغربٌة، بدءا من الفكر الٌوننامصطلح 

«بن، والبلهوت والناسوتورنابٌة األب واالوالطبٌعة، رم الفكر المسٌحً  اإلنسانابٌة رن
1

 .

ا" ذات فً مقابل العالم الذي هو ن"األ اإلنسانالفلسفة األوروبٌة الحدٌرة حٌث  أنوهذا ٌعنً 

" بالنسبة إلٌها، وبٌنهما اآلخرا" هو "نكل وجود غٌر موجود"األ أنموضوع لها، ومن هنا ك

-1662صراع ومصادمة دابمة، ٌقول الفٌلسوف البلهوتً العالم الفرنسً، بلٌز باسكال)

ه ٌجعل من نفسه أنفمن جهة هو فً ذاته غٌر عادل من حٌث ، ناا خاصٌتنلؤل( :»1623

«ه ٌرٌد استعبادهمأنمركزا لكل شٌا، وهو من جهة أخرى مذاٌق لآلخرٌن من حٌث 
2
. 

الكل، أي ذلك ال حضور لآلخر ٌكون مسٌطر على  أنا" هو عدو، وٌرٌد أنكل " أننى بمع

على أساس وجود طرفٌن، تقوم العبلقة بٌنهما على قاعدة غالب ومغلوب، ومن دون هذه إالّ 

 وٌصبح عدمه. اآلخرالقاعدة ٌضمحل 

ًٌ على سٌطرة الذات على ما تتخذه موضوعا لها، نمفهوم"األ أنٌتضح من هنا     ا " مبن

ضروري  اآلخر نإاسا آخرٌن، ورغم ذلك، فأن اهذا الموضوع أشٌاء الطبٌعة أم ناسواء ك

للواقع  نا" وجهاآلخرا ون"األ أنا الذي ٌجد فٌه محفزا قوٌا للبقاء واإلستمرار، ونؤلل

ا ونقده وتقوٌمه، وال شك أخطر مقتل ٌصٌب نضروري لتحفٌز األ اآلخرً، ووعً اإلنسان

 واأكفناالعرب قد  أنرنا ، والتارٌخ ٌحدّ اآلخر إلىلتفات كفاء على الذات دون االنا واالناأل

                                                           
لو كوٌلٌو، المجلة الرقافٌة، : المراٌا المحدبة والمراٌا المقعرة فً رواٌة الخٌمٌابً لباوعزالدٌن جبلوجً-1

 .2019،17:55نفًاج16
 نفسه. الموقع-2
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كل ما دّونه هو الشر  أنه الحق المطلق، وأنفسهم ٌشترون مورورهم معتقدٌن أنعلى 

هذا  نافك»" أصٌبوا بالدهشة،اآلخرالمطلق، حتى إذا أطّل علٌهم نابلٌون بحضارة الغرب،"

ٌّا للنهضة الحدٌرة والمعاصرة، ولؤلسف مازالت كرٌر من الخطابات ترسخ  اآلخر حافزا قو

كفاء على الذات ناال إلى، وتبذر الخوف والرهبة منه، سعٌا منها خراآلفكرة السلبٌة على 

«الرقافٌةأوالدٌنٌة أوداخل القوقعة الجغرافٌة 
1
فً  اإلنسانطبٌعة  إلىوٌشٌر هذا القول  .

إدراك العالم  إلى نااته و أجناسه، إذ هو فً العادة ٌنزع حٌرما كناعمومه على اختبلف دٌ

ه فضاء تسود خارجه قوى الظبلم الغاشمة وقوى الفوضى، أنالمحدود الذي ٌحٌا داخله على 

ٌحتل مركز الكون، وٌحتل محوره متحصنا وراء  اإلنسانسه أنولذلك نرى العالم الذي ٌ

قبلعه الحقٌقٌة، ولقد اختلفت اراء الفبلسفة فً مصطلح الحوار، فهناك من اعتبره حوار بٌن 

"مٌخابٌل أطلق علٌه مصطلح الحوارٌة وهذا ما نجده عند  اآلخر، وبعض اآلخرا ونألا

 باختٌن".

 :dialogismeمفهوم الحوارٌة عند "باختٌن"  - 1-3

هوره مع مٌخابٌل باختٌن كما وتزامن ظ» الحوارٌة هو مصطلح ظهر فً العصر الحدٌث، 

حٌن وضع للداللة  "مٌخابٌل باختٌن"ور مشتركة مع الحوار، وهو ما لم ٌخف على له جذ

«عن العناصر المتباٌنة داخل األرر الروابً
2

على علم بوجود عبلقة  أنه كأن. وهذا ٌعنً 

مأخوذ من أومصطلح الحوارٌة ٌعتبر مكّون  أنمتٌنة بٌن مصطلح الحوار والحوارٌة و

حوار النصوص صوص، الكّتاب والنقاد، وٌقصد بالمفهوم الحوار، والحوارٌة تكون بٌن النَ 

ه ٌكتب كاتب نصا فً زمن ما حول موضوع وبعد فترة أخرى ٌظهر كاتب أخر وٌكتب أن

ٌرّد أوٌعالج ذلك الموضوع مقدما رأٌه وإعجابه به  أننصا أخر حاور به ذلك النص إّما 

علٌه وٌعارض ذلك النص، إذا فالحوارٌة بٌن النصوص والخطابات ال تعرف باختبلف 

ونجد ذلك النص بتعدد اتجاهات أصحابها، دد النصوص التً تحاوروتع ناوالمك ناالزم

فً نوع  نااللفظٌ ٌدخل التعبٌران» ها عندماأنٌعبر عن مفهوم الحوارٌة ب "مٌخابٌل باختٌن"

                                                           
 .الموقع السابق-1

 .162،ص:0212(،1،)طعلي،تونس محمدمحمد قاضي: معجم السرديات، دار -2
، 1996  ،1دراسات، بيروت،طصالح،المؤسسة العربية للتزفيتان تودروف،ميخائيل باختين:المبدأ الحواري ،تر:فخري -3

 .100-101ص: 
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«خاص من العبلقة الداللٌة تقع ضمن دابرة التواصل اللفظً
1

ٌركز  "باختٌن" نإ. وعلٌه ف

حشابه ه ٌحمل فً أنموسٌا وال ٌكون حٌادٌا ألاعلى الطبٌعة التواصلٌة للفظ الذي ٌكون ق

خر واألدٌب ٌجد نفسه ل والمتلقً، فكل لفظ مسكون بصوت آلوجٌا متكاملة بٌن المرسواٌدٌ

مطلقٌتها  "باختٌن"م ٌة قد حطَ ناٌن، مؤلفة من دالبل لساآلخرحٌال كلمة مسكونة بأصوات 

ا كونها نسقا نحوٌا مجردا مفرغا من محتواه االٌدٌولوجً، ولهذا نجد عبد ونفى عنه

ٌتكلم فهو ٌتحرك خبلل أوالقابل عندما ٌكتب أوالكاتب  أن» " ٌوضح لنا بقول:الوهاب نور"

ه ال ٌتناول فقط الكبلم أنابً، ٌمكن اختصاره ضمن الحوارٌة الخطأوالتفاعل الكبلمً 

«تاج لغوي محتمل وآتأنالموجود سابقا بل ٌمرل اٌضا كل 
2

كل  أن. ولقد الحظ باختٌن 

األسلوب » ٌتكون على األقل من خطابٌن مما ٌشكل حوار. إذ نجده ٌقول:  أنخطاب ال بد 

رجل ال أكرربدقة أو، على األقل، ناألسلوب هو رجبل أنهو الرجل ولكن باستطاعتنا القول 

ومجموعة االجتماعٌة مجسدٌن عبر الممّرل المفرد، المستمع الذي ٌشارك بفاعلٌة فً الكبلم 

«الداخلً والخارجً
3

الخطاب ٌولد داخل الحوار مرلما تولد اجابته الحٌوٌة  أن. وٌعنً ذلك 

وٌتكّون داخل فعل حواري متبادل مع كلمة أخرى، بداخل الموضوع فالخطاب ٌفهم 

تٌن نجده ٌضع للحوارٌة محاور واسعة ومتعددة باخ إلىوار وبالعودة وعه بفضل الحموض

 واع واألشكال، والحوار الذي ٌمرل النقاش والجدال االٌدٌولوجً والفكري.نكرٌرة األ

 واع الحوارٌة عند باختٌن:أن - 2-3

 :الحوارٌة الخارجٌة 

وحده آدم األسطوري وهو ٌقارب بكبلمه : »"باختٌن "ٌقول أكررأوٌن شخصٌن تكون هذه ب

 أنٌستطٌع  أن، عالما بكر، لم ٌوضع بعد موضع تساؤل، وحده أدم ذاك المتوحد، كاألول

ٌن، وهذا غٌر ممكن اآلخرالحواري نحو الموضوع مع كبلم  ٌجتنب تماما هذا التوجه

طرٌقة اصطبلحٌة، بالنسبة للخطاب البشري الملموس التارٌخً، الذي ال تستطٌع تجنبه اال ب

                                                           
-33:م، ص1996(، 1تودوروف، ميخائيل باختين: المبدأ الحواري، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت،)ط. ناتزفيت-1

35. 
نً،)د.ط(، االعدد الرن، العربً المعاصر، لبنعبد الوهاب: تفسٌر وتطبٌق فً الخطاب النقدي المعاصر مجلة الفكر ا-2

 .77م، ص:1989
 .77مرجع نفسه،ص:ال-3
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«وفً حدود معٌنة فقط 
1

دم الوحٌد الذي تجنب الحوار الخارجً آ أن. ونفهم من هذا القول 

 ه هو أول خلق فً هذه األرض.نأل

  الداخلٌة:الحوارٌة 

لكن الصوغ الحواري الداخلً »تخص الفرد ذاته، وٌكون حواره مع نفسه، ٌقول باختٌن: 

مجموع بنٌته  إلىفً الملفوظ المونولوجً الذي ٌتغلغل أوللخطاب، سواء فً إجابة الحوار 

وغ الحواري الداخلً صهذا ال أنوطبقاته الداللٌة والتعبٌر وقع تقرٌبا تجاهله باستمرار غٌر 

الصوغ الحواري الداخلً للخطاب  أنللخطاب وهو بالضبط الذي ٌتوفر على قوة كبٌرة، 

لسنٌة ٌف لم تدرسها مطلقا األٌجد تعبٌره داخل سلسلة من خصابص الداللة والتركٌب والتأل

«ٌومنا هذا إلىسلوبٌة واأل
2

 .وٌعنً هذا أّن للحوار عبلقة وطٌدة بلسانٌات وٌعتبر جزء منها.

 :اآلخرا ونالحوار بٌن األ - 4

من أعقد الرنابٌات وأبرزها تشكبل فً الخطاب الروابً بل تمرل بؤرة  اآلخرا ونتعد رنابٌة األ

ا ورسمت صورة نتكونها ونضجها، هً رنابٌة جسدت صورة العرب بوصفه األ

ا تتعرض للرفض واالستفزاز ن/الغربً (وكشفت عن موقف القبول والرفض، فاألاآلخر)

ا/العربً ( فً نفٌرى )األ ٌحمل صورة التعالً والسمو اآلخر، واآلخروالسخرٌة من طرف 

ا نصراعا امتدت لسنوات إهتزت فٌها صورة األ اآلخراونأسفل السافلٌن، وولّدت رنابٌة األ

 أنال بد  )الغربً( وقبل معرفة كنة هذا الصراع الرنابًاآلخر)العربً( وترسخ فٌها صورة 

لداخلً ا هو مركز الشعور واإلدراك الخارجً وانفاأل»اآلخرا وننقف عن حقٌقة األ

ا نوالعملٌات العقلٌة والمتكفل بالدفاع عن الشخصٌة وٌعمل على الموازنة بٌن متطلبات األ

«جتماعً والنفسً وتحدٌد الذاتاألعلى، وٌعمل على التوافق اال
3

ا النواة نتمرل األ.و

ه ٌنفخ منها لٌخرج أنوك اآلخرا لما تشكل نفلوال وجود األ اآلخراألصلٌة لوجودها ولوجود 

ا، أما هذه األخٌرة )الذات( فبل معنى لها ناألأو le mêmeفٌقال فً مقابل الذات »د: للوجو

                                                           
  54-53،ص:1987القاهرة،باختٌن مٌخابٌل: الخطاب الروابً، محمد برادة،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزٌع،-1
 
 .54ص: ،نفسهالمرجع -2
 .65(، )د.ت(،ص: 2حامد عبد السبلم: التوجٌه واإلرشاد النفسً، عالم الكتب، القاهرة،  )ط. نازهر-3
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ها المطابق لنفسه المعبر عنه أن، تقابل تعارض وتضاد autreها المقابل لؤلخر أنسوى 

d'identité العٌنٌة، أي كون الشًء هو: عٌن أو، وهو ما نترجمه الٌوم بلفظ الهوٌة

«نفسه
1

ا ننفعٌة، فاألأوعدابٌة أوت عبلقة حمٌمٌة نامحتوم سواء ك اآلخرأمرا بنفعبلقة األ. 

هو مجموعة مغاٌرة من البشر  اآلخرف»دابما تحن لآلخر من أجل االستمرارٌة والدٌمومة 

نستطٌع( تحدٌد أوالمجموعة أستطٌع )أوذات هوٌة موحدة، وبالمقارنة مع ذلك الشخص 

«إختبلفها عنهاأواختبلفً 
2

ا وهذا اإلختبلف نإختبلف جذرٌا عن األ اآلخرٌختلف ،و لهذا 

السماء وٌتسع مفهومه  أن مفارقة عن اآلخرا ونٌخلق الصراع والتصادم، فالفارق بٌن األ

ٌتأسس على مفهوم )الجوهر( أي  اآلخرف» العلوٌةأوعندما ٌلّج عالم الشعور بالدونٌة  أكرر

 إلىمختلفا عنها وبالتالً ال ٌنتمً  اآلخررمة سمة أساسٌة جوهرٌة تحدد الذات مما ٌجعل 

الغرب سٌرصد كل  نإالغرب، ف إلىبالنسبة  اآلخرالشرق فهو  نا، فإذا ك نانظامها أٌا ك

«.رب بوصفها سمات دونٌة غٌر أدمٌةالسمات التً ٌختلف فٌها الشرق عن الغ
3
ضح من ٌتَ  

ر نفسه هو األفضل، الشرق نظرة احتقار، حٌث ٌعتب إلىالغربً ٌنظر  اآلخر أنخبلل القول 

البل شخصً فً  لكونه الضمٌر اآلخروٌظهر أٌضا »ه ٌحمل صورة التعالً والسمو، أنوب

فً مفهومه باعتباره كلٌة  اآلخرا فً الخطاب ذاته وٌتحدد معنى نعبلقات سٌاقٌة مع األ

الحوارٌتداخل فً سلسلة  أنوهذا ٌعنً «نفسه  نمزدوجة لتكوٌن الذاتٌة وتعوٌضها فً األ

شطارات الذاتٌة فً عبلقة الذات بالذات عبر زمن تسدٌد أنر منتهٌة، وتبدأ من أدق غٌ

أخر حتى  إلىٌتحول  أن، وٌمكن أنوالمك أنتهاء الوجود فً الزمأنالضالة، ال ٌنتهً إال ب

نفسه قبل مدة قصٌرة أٌضا، وكل شخص هو أخر بالنسبة ألي شخص على وجه  إلىبالنسبة 

«.األرض
4
 حدهماومتكاملة حٌث ال وجود أل بالذات عبلقة مزدوجة اآلخربمعنى عبلقة  

 .اآلخردون 

 

                                                           

-w.w.w.algabriabed.net/mag11محمد عابد الجابري: مفهوم األنا واآلخر،  1-
moiaure.htn.27/02/2018 20:25 

 21م،ص2002(، 3لبنأن،)ط.ن الروٌلً سعد البازعً: دلٌل الناقد األدبً، المركز الرقافً العربً، امٌج-2
 22ص:المرجع نفسه، - 3
ن للطباعة والنشر االشعر العربً المعاصر، دار الزم نً: التجلٌات الفنٌة لعبلقة األنا واآلخراأحمد ٌاسٌن السلٌم-4

 58م :ص2009(1والتوزٌع، )ط.
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 لغة الحوار: - 5

قاد واألدباء إشكالٌة كبٌرة، ٌة عند النَ أضحى موضوع ازدواجٌة اللّغة بٌن الفصحى والعامَ    

وخصوصا فً اآلداب العالمٌة، هذا ما جعل كتابة الحوار فً األدب العربً و تحدٌدا فً 

هً اللّغة أوت اللغة الفصحى هً اللّغة األم  ناولمسرحٌة مشكلة كبٌرة، حٌث ك الرواٌة

واع أنتبرز اللهجة العامٌة، التً أصبحت تؤدي دورا مهما فً بعض  أنالمسٌطرة قبل 

الكتابات الحدٌرة، خاصة تلك الرواٌات التً تسٌطر علٌها لغة الحوار بشكل كبٌر، فقد 

ت ناالمسرحٌات والتمرٌلٌات التً ك إلىرواٌات إضافة فرضت العامٌة نفسها على قصص و

هذه المشاهد حقٌقٌة من  أنتباه القارئ وجعله ٌحس ناالغرض منها لفت  ناتكتب وتمرل، ك

ٌستخدم القصاصون والروابٌون  أنوإشكالٌة  .خبلل األدوار التً تعٌشها الشخصٌات بصدق

ن، فقد توزع هؤالء ما بٌن فرقٌن، جعلهم فً موضع اختبلف وتباٌ أمرالفصحى، أوالعامٌة 

فرق مؤٌد ومدعم للجهة العامٌة، وفرٌق مؤٌد ومدعم للفصحى، ونجد هذا التباٌن ٌظهر من 

 خبلل:

 :الحوار العامً - 1-5

من أوابل من اقتنع بالعامٌة لهجة الحوار وتجرأ على استخدامها فً األدب العربً  أن

مارون النقاش" أواسط القرن التاسع عشر، حٌث جعل بعض شخصٌات »"الحدٌث 

«العربٌة تتكلم بالعامٌة إلىمسرحٌات ترجمها 
1
 "شمارون النقا"لم ٌقف عند  مراأل أنغٌر .

"، كما ناطوأنالمسرحٌة وكتابها تحدٌدا ومن بٌنهم"فرح مجموعة من مترجمً  إلىبل تعّداه 

 ."مارون النقاش"هؤالء لم ٌسلموا تسلٌما مطلقا كما هو حال  أن

وا فً المسرح أم فً الكتابة ناسواء ك» هناك كتابا آخرٌن ظهروا بعدهم أنكما نجد    

جرأة  أكررقناعة بالعامٌة لغة للحوار وبالتالً  أكرروا فً ذلك ناالروابٌة والقصصٌة، ك

«وحسما فً استخدامها
2
لست »الذي قال فً حدٌره: "ٌوسف السباعً "ومن بٌن هؤالء .

كتاب فً هذا الجٌل حابرون ال أننا فً فترة صراع بٌن العامٌة والفصحى، وأنأشك 

                                                           
 .21م،ص:2007(، 1األردن،)طنجم عبد هللا كاظم: مشكلة الحوار فً الرواٌة العربٌة، عالم الكتب الحدٌث، -1
 .21،ص:المرجع نفسه -2
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.«بٌنهما
1

هجة العامٌة لما لها حٌث نجد الكاتب الكبٌر ٌوسف السباعً ٌؤكد على ضرورة الل

همفً استخدامهم العامٌة أمرمن أهمٌة فً حٌاتنا الٌومٌة، ونجد الكرٌر من الكتاب قد حسموا 

عبد القدوس" الذي  نانجد "إحس»بعد تردد، ومن بٌن هؤالء:أوذلك بسهولة  أنسواء أك

م العامٌة فً كل أعماله ه حسم استخداأنموضوعٌة وإقناعا، ف أكررٌكون  أنحاول 

«المعروفة
2
رسمٌة أوحٌث نجد رّواد كرٌرون الذٌن اعتمدوا على العامٌة لهجة معتمدة  .

 للحوار.

 الحوار الفصٌح: - 2-5

طلقت من ناالفصحى واقتنعت بها لغة الحوار العمل األدبً  إلىمن المواقف التً مالت  نإ  

نجٌب محفوظ قد  الروابًستخدام العامٌة، حٌث نجد الرد على المواقف السابقة الّداعٌة ال

، ه رفض تضمٌن رواٌات لهذه اللغةأنها مرض العربٌة، كما أنرفض العامٌة وقد وصفها ب

من هذا فً مناسبت عدة، بدا فٌها متشّددا للعامٌة، ٌقول فً  حٌث نجده عّبر عن شًء

ا ً منها الشعب والتً ٌستخلص منها حتمنااض التً ٌعمراللهجة العامٌة من جملة األ»ذلك:

«مجتمعنا مرل الجهل والفقر والمرضا أعتبر العامٌة من عٌوب أنحٌن ٌرتقً، و
3
ٌعتبر .

بالمرض ت التً تهدد المجتمع، وقد شبهها نجٌب محفوظ العامٌة آفة خطٌرة من اآلفا

 ٌتخلص منها فً أقرب فرصة توصله للتطور واالرتقاء. أنوالجهل والفقر، وعلى المجتمع 

اللهجة العامٌة حركة رجعٌة »نجد الروابً"نجٌب محفوظ" ٌقول: 1956وفً بداٌة   

طواء على الذات ال ٌناسب العصر الحدٌث ناحصار وناوالعربٌة حركة تقدمٌة فاللغة العامٌة 

.«ًاإلنسانتشار نتوسع والتكتل واالالذي ٌنزع لل
4

"نجٌب محفوظ" لم ٌكن  أنوهذا ٌعنً 

معظم حواراته بلغة  نافً تبنً الفصحى ورفض العامٌة، فقد كمتعصبا أومتصلب الرأي 

بمة ت تتقبل بعض المفردات العامٌة لٌجعلها مبلأنها كأنعربٌة فصٌحة واضحة وسهلة فٌر 

كما ٌقال أوصار الحوار الفصٌح كما ٌقول، أننجٌب محفوظ لٌس من  أنللفن القصصً و

الروابً لم أوللغة والنحو، فالكاتب عنه بل هو بتعبٌر أدق  ذو حوار فصٌح من ناحٌتً ا

                                                           
 22،ص:السابق المرجع-1
 .23،ص:نفسهالمرجع -2
 .36المرجع نفسه،ص:-3
 .39-36ص:،نفسهالمرجع -4
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ل استخدم كبل من أي عنصر من هذه العناصر على وجه الخصوص ب إلىٌتحٌز فً كتاباته 

اللغة لٌست مجرد مفردات بل هً عبارة عن نظام معٌن ال  أنذلك الفصحة والعامٌة، و

الكتاب ٌصح لئلخبلل به، وقد سبق"نجٌب محفوظ" فً كتابة الحوار بالفصحى العدٌد من 

وتحدٌدا عندما أخذ » الذٌن واجهوا إشكالٌة هذا العنصر مع دخول الفنون األدبٌة الجدٌدة

كبر شعرابنا وأدبابنا الذٌن ٌملكون ناصٌة الفصحى فً كتابة المسرحٌات الشعرٌة والنررٌة 

«ة السبك اللغوي والخالصة الفصاحةالجٌد
1
فقد اعتمد العدٌد من الكتاب الروابٌون الفصحى .

استخدام العامٌة هو خروج عن ذلك،  أنً كتاباتهم للرواٌات والمسرحٌات، مبررٌن ذبك بف

السطحٌة والررررة التافهة بٌنما الفصحى هً لغة  إلىالعامٌة تخرج الحوار الدرامً  أنأي 

 تعبر فً عمق ونفاذ. أناألدٌب تستطٌع 

 وظائف الحوار: - 6

سم الحوار فً العمل األدبً بوظابف عّدة وهذا الرتباطه بفنون أدبٌة كرٌرة ٌتَ    

كالمسرحٌة، الّرواٌة القصة ومن بٌن هذه الوظابف نجدها متمرلة فً التركٌز على الشخصٌة 

ٌكشف  أنفقد ٌكون الحوار معٌارا نفسٌا دقٌقا ٌستطٌع » بالكشف عن حاالتها النفسٌة،

.«وحذق نفسٌات الشخصٌات بذكاء
2

بمعنى للحوار قواعد نفسٌة مضبوطةتكشف عن  

 أكرركبوتات الداخلٌة للشخصٌات عن طرٌق الفطنة والذكاء، كما ٌرسم الشخصٌة لتبدو مال

حضورا حٌث ٌعمل الحوار على تطوٌر الحدث وتعمٌقه، وٌساعد على تصوٌر مواقف 

على  اقعٌةابة عن غرضها، بإضفاء الونوٌكشف مغزاها واأل»معٌنة فً القصة:

.«القصة
3

الحدرً، تضفً على مسار أووهذا ٌكون عن طرٌق تطوٌر الخط الدرامً 

توافق أجزاء الحوار القصصً السٌاق الذي  أنحقٌقٌا، وٌنبغً أواألحداث مظهرا واقعٌا 

فكل موقف ٌتطلب حوارا خاصا عن غٌره من المواقف فهناك موقف تتطلب »تقدم فٌه:

جمبل قوٌة قصٌرة كالمواقف الجادة والحازمة ذات القرارات المؤررة فً الحدث وتغٌراته، 

.«طفٌةغنابٌة كالمواقف العاأوضحة وهناك مواقف تقتضً جمبل تنم عن شعرٌة وا
4

بمعنى 

                                                           
 .38ص:،السابق المرجع -1
 .39م،ص:2004(،1ن: السرد الروابً فً أعمال ابراهٌم نصر هللا، دار الكندي، أربد،عمأن،)طاشعب هٌام-2
 .25م،ص:1974(،2ن،)طاكتابة القصة، مكتبة المحتسب، عم نً: فناالقبحسٌن -3
 26،ص:1964شكري محمد عٌاد،دار المعارف،القاهرة،)د،ط(،-مورجان :الكاتب وعالمه،ترجمة دتشارلس -4
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، وكذلك هناك حوار ٌأتً متدفقا معبرا عن ناتزة واالناالحوار ٌتصف بالتمهل والرز أن

 لتً ٌكّنها صاحبه لمن ٌتحاور معه.الفٌض العاطفً واألحاسٌس ا

 أهمٌة الحوار: - 7

للحوار أهمٌة كبٌرة فً المجتمع حٌث ٌعمل على تصحٌح األفكار الخاطبة والعقابد  

معتقداته، أوأساسٌات الدٌن  ن الناس ٌؤمنون بأفكار قد تخالفالمشوهة، فهناك العدٌد م

الحوار  إلىكما تتضح الحاجة »فالحوار وسٌلة إلقناع الفرد بأخطابه، وتقوٌة شخصٌته

فعن طرٌق الحوار ٌفهم بعضهم بعضا، فهم  إلىجة الناس حا بوصفه ضرورة بشّرٌة من

.«بعضنا بعضا
1

فهو منهج اإلصبلح والدعوة فً المجتمع، ووسٌلة التربٌة، والتعلٌم   

ال ٌستطٌع العٌش دون  اإلنسان نأل» ، والتقارب بٌن األفراد،االلتقاءألبناء، وهو نقطة 

وجوده بوصفه كابنا اجتماعٌا، وٌسمح تصال ٌحقق له اتصال بالآلخرٌن فترة طوٌلة، فاال

.«إما بالعطاء وإما باألخذ والتلقًف، األفكار ونقلها بٌن جمٌع األطرا بتبادل
2
 أنوهذا ٌعنً  

ٌتعامل الناس بغٌر  أنواصل والتفاهم والتخاطب بٌن الناس، فبل ٌنبغً الحوار أداة للتَ 

ً لكررة نئ، فلوال التحاور العقؤلالحوار البّناء كغرض ما ٌرونه من أفكار ومتعتقدات ومباد

الحق،  إلىنتحاور لكً نتمكن من الوصول  أنالحروب، واقتتل الناس فٌما بٌنهم، فبلبد 

ى ووظٌفته المرلى هً إظهار الحق. وٌكتسب الحوار أهمٌته البالغة فً األولفغاٌة الحوار 

ال  اإلنسانأنومن  المختلف، اآلخرً ال ٌتحقق إال بوجود اإلنسانكون الوجود اإلجتماعً 

والتفاعل الخبلق  اآلخراإلنسانٌة وال ٌنتج المعرفة إال باإللتقاء والحوار مع اإلنسانٌحقق ذاته 

 نً وتغنً المفاهٌم، ألأنمعه، إذ به تتودد األفكار الجدٌدة فً ذهن المتكلم، وبه تتضح المع

ر مع كافة ضروب العرفة تاج المعرفة الراقٌة التً تتحاوأنالحوار فً مستوٌاته العلٌا هو 

غبلق و انعزال، نمن اال اإلنسانشطة التً تحرر نالحوار ٌعد مرن األ أنكما »ٌة،اإلنسان

ن المعرفة ٌن، التً تسهم فً اكتساب مزٌد ماآلخرتصال والتواصل مع وتفتح له قنوات اال

                                                                                                                                                                                     

 
الوطنً محمد بن شمس الدٌن خوجة: الحوار أدابه ومنطلقاته وتربٌة األبناء علٌه، مركز الملك عبد العزٌز للحوار -1

 .37،ص:1428(،3للنشر،)ط
 .37المرجع نفسه،ص:-2
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«والتقدم والرقً والوعً
1

، وال ٌمكن اآلخرفتاح على ناأل إلىالحوار ٌؤدي  أنبمعنى .

ً سلٌم ناسنافً كهف منعزل عن العالم، وال ٌمكن تحقٌق وجود  اإلنسانٌعٌش  أنتصور 

ٌن اآلخرخلق تكوٌنا لٌعكس صورة  اإلنسانندرك الوجود اإلجتماعً بكل صوره، ف أندون 

ٌن من خبلل تجسد نفسه  اآلخرفً أفكاره وسلوكٌاته وتنشبته، وكذلك وجد لكً ٌؤرر فً 

ً إال من خبلل تمارله اإلنسانفكرا وأخبلقا، فبل ٌمكن تصور البعد  خراآلوروحه مع 

 فٌه. اآلخرعكاس ناجتماعً واال

وبٌنهما صراع دابم،  اآلخروانوبٌن طرفٌن هما األ ناند الٌونع أننشأة الحوار ك نّ إ 

ه علم بوجود أنفً مصطلح الحوارٌة على  "مٌخابٌل باختٌن"وأٌضا ظهر الحوار عند 

عبلقة متباٌنة بٌن مصطلح الحوار والحوارٌة، وهذه األخٌرة تكون بٌن النصوص وٌركز 

واع الحوارٌة عنده فً أنباختٌن على الطبٌعة التواصلٌة للفظ الذي ٌكون قاموسٌا وتمرلت 

ٌّة  إلىوإضافة  أكررأوالحوارٌة الخارجٌة أي تكون بٌن شخصٌن  ذلك الحوارٌة الداخل

 أنمفاهٌم عدة، فظهر فً القربالحوار  ، كماحظًرد ذاته وهو حوار مع نفسهوتخص الف

وأٌضا  ،الكرٌم وورد فً مواضٌع منها ما ظهر فً قصة أصحاب الجنة من سورة الكهف

عن طرٌق السؤال  أكررأون ٌفً صدر سورة المجادلة، وٌتناول الحوار الحدٌث بٌن طرف

ٌقة مهذبة وتمٌز هذا الحوار المجتمع بطر والجواب وهو من حلقات التواصل بٌن أفراد

فً الحوار الداخلً وٌسمى أٌضا حوار النفس  األول، حٌث تمرل النوع نان مختلفبنوعا

 أنالكرٌم وهو تواصل مع النفس قبل  أنوٌعرف بالحوار الذاتً وظهر هذا كرٌرا فً القر

الرقة بالنفس، والنوع  إلىوٌنجم عنه الحقٌقة وتجاوز الظلم وٌؤدي  اآلخرٌكون تواصل مع 

ً من الحوار تمرل فً الحوار الخارجً وٌطلق علٌه الحوار التناوبً وهو ٌدور بٌن ناالر

 إلى أدى ناالمختلف ناالنوع ناٌصال الفكرة، هذوالغرض منه التواصل وا أكررأوشخصٌن 

" وهً رنابٌة جسدت صورة العرب بوصفة اآلخرا ونظهور مصطلحٌن متناقضٌن هما "األ

ا هً اإلدراك الخارجً والداخلً المتكفلة بالدفاع نالغربً، فاأل اآلخرا" ورسمت صورة نأ"

وٌعتبر هذا األخٌر هو مجموعة مغاٌرة من  اآلخرا لما تشكل نعن الشخصٌة، لوال وجود األ

ا وهذا ٌخلق صراع، فبرز ناختبلفا جذرٌا عن األ اآلخرالبشر ذات هوٌة موحدة، وٌختلف 
                                                           

إبراهٌم بن عبد هللا العبٌد: تعزٌز رقافة الحوار ومهاراته لدى طبلب المرحلة الرأنوٌة، مركز الملك للحوار -1
 .20ه،ص:1438(،3الوطنً،)ط
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 ناالحٌو نالف لٌلة ولٌلة فهً حكاٌات خرافٌة وشعبٌة وقصص على لسهذا فً حكاٌات أ

ختلفت اآلراء أخر عن طرٌق المشافهة، فا إلىوهً مجهولة المؤلف وتنتقل من جٌل 

والتفاسٌر حول تسمٌة هذا األرر ب: ألف لٌلة ولٌلة، ولو أرادو الدقة سموه ألف خرافة إال 

ٌسٌة فً حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة هً قصة الملك ه لم ٌشمل على ألف خرافة، فالقصة الربأن

 " وهً اإلطار الباقً فً الحكاٌات التً وردت فً الكتاب.نا"شهرٌار" وأخٌه "شاه زم
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 عتبات كتاب ألف لٌلة و لٌلة الجزء األول -1

 صورة الغالف:-1-1

وتتكون عدد  ،سم عرضا 71سم طوال و  5.42بمقٌاس مصمم كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة  ؼالؾ

الملوك  مثلصفحة والؽالؾ تظهر فٌه مجموعة من األشخاص األقوٌاء  023صفحاته 

وأٌضا جواري تعٌسات ٌلبسن لباس تقلٌدي،  ،مختلفة األشكال واأللوان ٌرتدون قبعات

وبٌنهم مائدة موجودة بها فواكه وأوانً مختلفة األشكال وتقلٌدٌة وهذا ماّدل على وجودهم 

 داخل قصر الملك لذا ٌحملون سٌوفا وٌقومون بحماٌة القصر.

نجد ألوان الصورة ذات ألوان مختلفة مابٌن البنً الداكن والفاتح أي تنوع األشخاص فً 

خٌول فً وسط طبٌعً بٌن أزهار ونباتات وهذا فً دٌباجة   تظهرألوان اللباس، وأٌضا 

الصورة وهً ألوان تّدل على الشجاعة واإلقدام، فتقدم صورة الؽالؾ أشخاص كثٌرون 

ٌعٌشون داخل القصر أي مدة طوٌلة، وٌوجد للكتاب وجهٌن مختلفٌن فالوجه األمامً ذات 

لوجه الخلفً له ألوان فاتحة ٌؽلب علٌها اللون األزرق الفاتح ألوان داكنة وؼامضة، أّما ا

ولباس موحد بٌن الجماعة ٌركبون الخٌل وهذا ما ٌّدل على الحروب وأٌضا أشخاص فً 

 وسطهم مائدة ممتلئة باألكل والؽموض ٌكسو وجوههم، وهذا الكتاب متوسط الحجم.

 :العناوٌن - 2-1

سً مكتوب بخط ؼلٌظ وذهبً اللون ومزخرؾ على هذا الكتاب عنوان واحد ورئٌٌسٌطر

وفً الوسط بخط رقٌق مكتوب فً المجلد األول، أما فً الوجه  ،الشكل هو ألؾ لٌلة ولٌلة

وفً الوسط أٌضا   Mille et une nuitالخلفً. ففً دٌباجة الكتاب معنوٌة بالفرنسٌة 

أما المؤلؾ مجهول، فدار النشر هً دار  Thousand and one neighبالفرنسٌة 

م( من منشورات محمد علً 1111 -ه141الكتب العلمٌة بٌروت، لبنان، سنة النشر ) 

بٌضون  ولعل كتابة العنوان الرئٌسً ألؾ لٌلة ولٌلة باللون الذهبً وذلك لشّد اإلنتباه ولفت 

ٌّالً أي تكون تل  مع كالذهب األصفر.إنتباه القارئ، وهذا اللون ٌّدل على جمال الل
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 واضع كتاب ألف لٌلة ولٌلة :   -3-1

لٌس لهذا الكتاب كاتب، و لم ٌعرؾ لكتاب ألؾ لٌلة ولٌلة كاتب معٌن ٌنسب جزما إلٌه،    

عالم، ٌحار الرأي العلمً فً صحة فهو فً ذلك علم نحو ماهً علٌه مؤلفات كثٌرة فً ال

تنسب إلٌهم روائع علمٌة كهومٌروس نسابها، كما ٌحار فً حقٌقة وجود بعض الذٌن اِ 

تعٌٌن جنسٌة واضع ألؾ لٌلة ولٌلة، وفً هل ٌكون عدم ن فً والمحققوٌتفق  وشكسبٌر.

 واحد أو أكثر من واحد؟

فٌعطً أحدهم على أّن واضع الكتاب عربً، وقد استندوا فً هذا القول إلى ماقاله محمد بن 

بن عبدوسالجٌشٌاري صاحب كتاب الوزراء بتدأ أبو عبد هللا محمد ا إسحاق فً الجهشٌاري

بتألٌؾ كتاب إختار فٌه ألؾ سمر من أسمار العرب والعجم والروم وؼٌرهم،كّل جزء قائم 

ختار من ابذاته الٌعلّق بؽٌره، وأحضر المسامرٌن فأخذ عنهم أحسن ما ٌعرفون وٌحسنون.و

فاجتمع له من ذلك الكتب المصّنفة فً األسمار والخرفات ما ٌحلو بنفسه وكان فاضال، 

 أربعمائة لٌلة وثمانون.

 لف لٌلة ولٌلةأترجمة كتاب  -1 -4

ٌّة من قبل تم ترجمة  ٌّة إلى اللؽة الفرنس كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة ألول مّرة من اللّؽة العرب

Abbe Antoine Galland ٌّة ٌّزٌة واأللمان . أما الترجمات إلى ذلك اللؽة اإلنجل

ٌّة فقد اعتمدت بشكل أساسً على ترجمة  الترجمات إلى  ومن أشهر Gallandوالفرنس

ٌّزٌة والتً  E.W.Ianeللمٌالد من قبل  1440الطبعة التً ّتم نشرها فً عام ، اللؽة االنجل

ٌّدة والفرٌدة.  احتوت على مجموعة من المالحظات الج

 ألف لٌلة ولٌلة: مضمون -5-1

تعتبر ألؾ لٌلة ولٌلة عالم أسطوري ساحر ملًء بالحكاٌات الجمٌلة والحوادث العجٌبة 

والقصص الممتعة، والمؽامرات الؽرٌبة، عالم ٌعبره القارئ بمركبه الروحً لرحلة  من 

النفسً ٌنتهً مفتونا، مأخوذا بصور الجمال الباهرة واألحداث  لالستمتاعأجمل الرحالت 

بٌون المتداخلة والسرد العفوي أحٌانا، وهً باإلضافة إلى ذلك إنجاز أدبً ضخم قّدره الؽر
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ٌّالً إلى وحً لفنانٌن اأمعنوفترجموه إلى لؽاتهم و  فٌه دراسة وتحلٌال حتى تحولت الل

ٌّة كثٌرٌن أخصبت خٌالهم إلى حّد اإلبداع ٌّة والمسرح ، فظهر ذلك فً أعمالهم الروائ

ٌّة وؼٌرها. ٌّة والموسٌق  والشعر

تعّد ألؾ لٌلة ولٌلة من أكثر مؤلفات رواجا عند  القارئ العربً فً العصور السعٌدة    

الؽابرة، وبالرؼم من أّنها لم تكن واسعة االنتشار فقد تركت أثرا فً نفوس الّناس وألّن 

خبارهم وأسماء أبطالها صارت أسماء أشخاص فً عائالتهم، وبعض أخبارها مازالت فً أ

، قوالب كالمها فً قوالب كالمهم، حتى بات لبعض الّعامة أسلوب فً النهج والتعبٌر

إضافة إلى العدٌد من سٌا آٌتضمن هذا الكتاب مجموعة قصصٌة وردت فً جنوب وؼرب و

العربٌة بعد جمعها فً فترة عصر  القصص والحكاٌات الشعبٌة التً تم ترجمتها إلى اللؽة

 اإلسالم الذهبً.

ٌسمى الكتاب ذاته باللؽة اإلنجلٌزٌة ب: )اللٌالً العربٌة(، لقد صدرت النسخة األولى منه    

باإلنجلٌزٌة عام ألؾ وسبع مئة وستة للمٌالد، جمعت قصص ألؾ لٌلة ولٌلة على مدى عدد 

اء أسٌا والشمال اإلفرٌقً، وتعود مجمل من القرون عن طرٌق مؤلفٌن وباحثٌن من شتى أنح

ٌّة  ٌّة والحضارة الفارس حكاٌات الكتاب إلى القرون الوسطى فً كل من الحضارة العرب

ؼالبٌة ، ووالحضارة المصرٌة والحضارة الهندٌة، باإلضافة إلى حضارات بالد الرافدٌن

ما بعضها تلك الحكاٌات هً عبارة عن قصص شعبٌة كانت رائجة منذ عهد الخالفة، أ

وعلى وجه التحدٌد حكاٌة )اإلطار( فٌرجح بأنها قد استخلصت من العمل الفارسً  اآلخر

 البهلوي ) ألؾ خرافة(، وقد اعتمدت تلك بدورها وبشكل جزئً على األدب الهندي.

 فً ألف لٌلة ولٌلة: الشخصٌات  البارزة -6-1

تشمل الحكاٌات فً ألؾ لٌلة ولٌلة الخلٌفة هارون الرشٌد ووزٌره) جعفر البرمكً(    

باإلضافة للشاعر أبو نواس، وقد ظهر الخلٌفة هارون وباقً األشخاص نحو قرنٌن من 

الزمان إبان سقوط اإلمبراطورٌة الساسانٌة، والتً كانت ظاهرٌا فً األصل حكاٌة من 

 ى.اآلخرحكاٌات الكتاب 
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انت بعض الشخصٌات للحكاٌات فً الكتاب تسرد حكاٌا أخرى ألشخاص آخرٌن، وٌنتج ك   

عن هذا نسٌج سردي مترابط، وتختلؾ اإلصدارات فً نهاٌة الحكاٌة الملك مع شهرزاد، 

اجع عن قتلها كما فعل وطرٌقة عفوه عنها، ولكنها جمٌعا تذكر بأنه قد قام بالعفو عنها، وتر

ي قد أعطى نهاٌة مشوقة واسعة النطاق، وقد احتوت الحكاٌات أسلوب الراوٌات، واآلخرب

على بعض المبادئ الفلسفٌة وشًء من الفلسفة اإلسالمٌة، كما أن هناك حكاٌة جاء فٌها 

 شرح مفصل عن علم التشرٌح البشري نسبة إلى جالٌنوس.

 :،وقٌمتها األدبٌةألف لٌلة ولٌلةحكاٌات  ممٌزات  -7-1

، ٌتخللها شعر مصنوع، ةوالعامٌّ  بٌن الفصحىبلؽات تراوحت قصص ألؾ لٌلة ولٌلة  كتبت

مقطوعة، وكلها حدٌثة من ما جعل البحث فً أصلها عسًٌرا 1420أكثره مكسور فً نحو 

 ،جًدا، وقد قٌل أنها مترجمة عن أصل بهلوي فارسً اسمه الهزار أفسان أي األلؾ خرافة

ط، وقد قلّدت اللٌالً بصورة كبٌرة واستنفدت فً تألٌؾ ولكن هذا األصل لم ٌعثر علٌه ق

القصص وخاصة األطفال، كما كانت مصدًرا إللهام الكثٌر من الرسامٌن والموسٌقٌٌن، 

تحتوي ألؾ لٌلة ولٌلة على قصص لشخصٌات أدبٌة خٌالٌة مشهورة كعالء الدٌن، علً بابا 

 اللٌالً العربٌة.أي  NightsArabianوالسندباد تسمى فً البالد العربٌة 

تفرض حكاٌات ألؾ لٌلة ولٌلة سطوتها على القّراء من مختلؾ شعوب العالم بما أثارته    

من قصص وحكاٌات مثٌرة وعجٌبة فً آن واحد، وامتدت سطوتها إلى حفل الدراسات 

بقٌة النصوص التراتٌة فً  مأما أضحى النص "األلؾ لٌلً" حجرة عثرالنقدٌة، حٌث 

التراث العربً، وسّد الطرٌق أمام ؼٌره من نصوص سردٌة، ال تقل أهمٌة عنه فً ما 

أورده من حكاٌات ترتبط بالخارق والمعجز والعجائبً، وهذا الكتاب ما هو إالّ رسالة 

رة األنثوٌة والشرقٌة من أجل السالم والتفاهم والحكً. وهذه القصص ألؾ لٌلة ولٌلة جدٌ

 بالدخول إلى كل بٌت لٌقرأها اآلباء واألبناء وكل من ٌبحث عن الخٌال والجمال والثقافة.

ٌّالً العربٌة  ٌتكّون القصص  من من سلسلةكتاب ألؾ لٌلة ولٌلة والمعروؾ أٌضا باسم الل

ٌّة، وتمّكنت من  كٌان مهم فً  احتاللالمجهولة الزمان والمؤلؾ المكتوبة باللّؽة العرب

وٌقوم الكتاب على قصة الملك شهرٌار الذي قام بقتل زوجته بعد  ،ات األدب العالمًكالسٌكٌّ 
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اكتشاؾ خٌانتها له، ثم قام بالزواج من زوجة جدٌدة كل لٌلة وقتل كل واحدة منهّنفً نهاٌة 

كل لٌلة، حتى جاء الدور على إحدى بنات الوزٌر المدعو شهرٌار من قتلها، وذلك من 

ٌُبقى على حٌاتهما فً  اطالعهله كل لٌلة دون خالل سرد قّصة جدٌدة  على نهاٌتها حتى 

صباح الٌوم التالً من أجل التعرؾ على نهاٌة القصة واستمرت فً سرد القصص علٌه 

 لمدة ألؾ لٌلة ولٌلةحتى عّدل عن قراره بقتلها.

 تعتبر أٌضا ألؾ لٌلة ولٌلة من إحدى صور ذلك االنبجاس، فهً تَعد من أخصب الفنون   

ٌّا من  ة التً حفظت لنا تارٌخا كامال من الممارسات الحٌاتٌة التً تعكس وجود استثنائ ٌَ األدب

تنوع العالقات اإلجتماعٌة والسلوكٌات الفردٌة، وقد أضافت إلى وجود الرمزي اإلنسان 

بعًدا ممًٌزا فً جمالٌة الحلم والخٌال بوصفها مخزن الذاكرة األبدي، وتجمع الدراسات 

ب"ألؾ لٌلة ولٌلة" أن لها مكانة خاصة فً األداب العالمٌة وبالخاصة الفنانٌن الذٌن المتعلقة 

 جادت قرٌحتهم بمنابعها فً أعمالهم التً أعجب بها المتلقون.

ٌّز ضمن روائع هذه األداب لم ٌؽفل أبًدا عن كون هذا المنجز الشرقً      واّن تصنٌفها المم

الذي استطاع أن ٌحظى بالخلود، حٌث تناقلته األجٌال من عصر إلى آخر ومن لؽة إلى 

أخرى، ومن جنس فنً إلى جنس فنً آخر، وتناقلها العلماء واألدباء والمصورون من 

الموسٌقٌون، كل ٌسعى وٌعترؾ، منها بطرٌقته وبما أملته استجابته الفنانٌن التشكٌلٌٌن و

لجاذبٌتها وسحرها الفٌاض، وال تزال "ألؾ لٌلة ولٌلة" إلى ٌومنا هذا تشؽل بال الباحثٌن  

، ولمدة أسبوع بمرور 22/02/2004والفنانٌن والمفكرٌن، وقد احتفلت مؤخرا فً بارٌس 

إلى الفرنسٌة التً قام بها المستشرق "أنطوان ؼاالن"  ثالثمائة سنة على ترجمة هذه اللٌالً

. وهً أقدم المصادر التارٌخٌة العربٌة تقودنا إلى التعرؾ إلى هذا التراث بموضوعٌة، 

أول من صنؾ الخرافات وجعل لها كتبا » وهذا ما رواه ابن الندٌم فً "الفهرست" قائال: 

ن وجعل لها الفهرس األول. ثم أؼرق وأودعها الخزائن وجعل بعض ذلك على ألسنة الحٌوا

فً ذلك ملوك اإلشؽانٌة، وهم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس ثم زاد ذلك واتسع فً أٌام 

الملوك الساسانٌة، ونقلته العرب إلى اللؽة العربٌة وتناوله الفصحاء والبلؽاء فهذبوه ونمقوه، 

ب هزار أفسان ومعناه ألؾ وضاقوا فً معناه ماٌشبهه، فأول كتاب عمل فً المعنى: كتا
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مرأة وبات معها لٌلة قتلها أن ملكا من ملوكهم كان إذا تزوج اخرافة.  وكان السبب فً ذلك 

فلما شهرزاد" من الؽد، فتزوج بجارٌة من أوالد الملوك ممن لها عقل ودراٌة، ٌقال لها "

قائها على استب وتصل الحدٌث عند انقضاء اللٌل بما ٌحمل الملك»حملت معه ابتدأت تخرفه،

وٌسألها  فً اللٌلة الثانٌة عن تمام الحدٌث إلى أن أتى علٌها ألؾ لٌلة وهم مع ذلك ٌطؤها، 

«إلى أن رزقت منه ولًدا أظهرته وأوقفته على حبلتها علٌه فاستعقلها ومال إلٌها واستبقاه
1
 و.

الصنعة، ٌشٌر هذا النص إلى أسبقٌة الفرس فً تدوٌن النوع القصصً وٌخص العرب بفنون

 فً معناه ما ٌشبه التً تتجاوز مجرد النقل.

تمتلك القصص الواردة فً كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة عّدة طوابع، فمنها ماٌحمل طابع فارسً 

ٌّة للملك  ، ومنها ماٌحمل طابع هنّدي وتتمثل فً القصة الرئٌس ًّ ومنها ماٌحمل طابع عرب

قصة التاجر والشٌطان، وقصة  شهرٌار وزوجته شهرزاد التً تقص علٌه عدة قصص منها

ٌّن وقصة السندباد وؼٌّرها الكثٌر، وقد شكل الكتاب مثال  الرجل العجوز وقصة عالء الد

ٌّوذلك  من خالل الطرٌقة التً تم سرد القصص من خاللها  رائع لكٌفٌة نظرة األدب الشعب

 على امتداد فترات زمنٌة طوٌلة .

 مفاهٌم الذات وداللتها  -2

ن أخطر المستوٌات، حٌث تمثل الجزء الشعوري السردي من خبرات الذات تعّد الذات م

 المحرمة والخجلة، وتعمل الذات على الحٌلولة دون بروز، وهكذا تعدّدت مفاهٌم الذات.

 

 تشكل الذاتً: -1-2 

ٌّة  الذات  »أنّ ٌرى األستاذ سلٌمان صالح فً كتابه وسائل اإلعالم وصناعة الّصور الذهن

تتشكل بسمات الخٌر والطٌبة والدفاع عن قضٌة عادلة وكذا الكفاح ضد الّشر واألشرار 

ٌّة ٌّة ولتشكٌل هذه الصورة اإلٌجاب ٌّمها اإلنسان «والعمل من أجل نشر الحضارة وق
2
ٌركز  .

لكن تفاقم األمور تلبس الذات ثوب »الخطاب الرسمً على ذلك الجانح للسلم قبل الحرب، 
                                                           

 611م،ص:0221(،،شياسمين فيدوح:إشكالية الترجمة في االدب المقارن،القدس،عاصمة الثقافة العربية)د،ط-1

 من الذات إلى التفاعل والحوار،)بحث منشور من األنترنٌت( اآلخرسعٌد عادل بهناس: األتا و2-
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الوطن وتصبح الحرب عادلة، ثم ٌتحول األمر لتمجٌد الذات من خالل صفات  الدفاع عن

ٌّة للرجل األبٌض فً فترة االستعمار أو الحرٌة  عرقٌة كالمهمة الحضارٌة التارٌخ

ٌّة كما هو الشأن فً حربً أفؽانستان والعراق ٌّة ثم التقدم والرفاه «والدٌمقراط
1
وهنا ٌقوم .

فتحتجب صور المذابح واألشالء  ،البطولة والحضارة اإلعالم بدوره للحفاظ على وجه

وٌظهر اإلسرائٌلٌون مدافعٌن عن الّنفس وحتى القنابل فهً أنٌقة دقٌقة ال تقتل البشر فً 

العراق وأفؽانستان، بل أن القٌادة لها الكفاءة والعبقرٌة التً تستمر بعد االنتصار الذي لم 

ٌّات كبٌرة.  ٌكن سهال بل جاء بتضح

ة:ال -2-2 ٌّ  ذات الثقاف

ٌّة، إذا تقؾ على  اآلخرإّن عالقة األنا ب أّن إدراك »تطرح كثٌرا فً الموضوعات الثقاف

إالّ أّن هذه الذات تفرض فً دراستها فً  اآلخرالذات لنفسها ضروري قبل أي حوار مع 

ٌّة أو ذات األمة «مجال الحوار أن تدرس بشقٌها الذات الفردٌة والذات الثقاف
2

، فالذات 

ٌّة عند  الفردٌة لدى اإلنسان كٌان وتنظٌم وتركٌب معا تقوم بوظٌفة الموحد للخبرات اإلنسان

ٌّة ؼالبا إذ ال تدرك هذه الذات إلى عبر  الفرد من جهة وبوظٌفة مركز أنشطة الجسم الخارج

ٌّة من وعً وفكر، وهً أٌضا من ٌجمع  ٌّات  الفكر ماتقوم به من أنشطة كونها مركز العمل

الجسم ما ٌجعلها قرر وٌحاسب وٌوجه، تحمل الذاكرة والخطة مقامها فوق الذهن ووٌنظم وٌ

ٌّة الممثلة لذات األمة بما تقوم به ذات الفرد بٌد ، اإلنسان الحقٌقً فً حٌن تقوم الذات الثقاف

ٌّة التً تنتهً فً ذهن اإلنسان.  أّن ؼٌر محددة كحال الذات الفرد

ٌّة مواقعها وكث ٌرا ما تنقسم أكثر مما ٌحدث لدى األولى، وإذا كانت ذات تتعدد الذات الثقاف

الفرد تنشأ لدى اإلنسان بجسمه وذهّنه فإن ذات األّمة من جهتها تنشأ فً األمة بأعضائها 

ٌّة وتّصوراتها أو أنها ذات الم ٌّمٌزها من ثقافةالبشر ٌّة ، جموعة وما أما تكون الذات الثقاف

تهاء قوانٌن الحٌاة التً ٌمر بها اإلنسان من والدة وطفولة فٌكون بانبثاق أمة سابقة انتهت بان

 وشباب وكهولة وشٌخوخة ثم ممات.....

                                                           

 نفسه. الموقع1-
 فسه.ن وقعلما -2
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ومنبع ذات األمة الحٌاة واألرض المشتركة والتجمع المقصود والمصالح والتنظٌم التلقائً، 

وهنا ٌظهر دور الثقافة المركزي  ،وتكون ذات األمة ٌتم عبر الزمان ٌتراكم بشكل تصاعدي

أنها حاكم ٌمثل محور التجمع وتقاطع المصالح، وتكون الذات ٌأخذ وقتا ومثال ذلك األمة وك

اإلسالمٌة التقلٌدٌة أي حٌن كان لها دولة أو دولة تعبر عنها من حٌث هً أمة .عكس الحال 

ٌّة وعصر الخلفاء الراشدٌن »هذه األٌام ،  وثقافتها خٌر مثال فقد ولدت مع الهجرة النبو

ٌّة وابتداء ومضت طفولت ٌّة، وبلؽت من البلوغ والنضج مع الدولة العباس ها مع الدولة األمو

«من عصر التدوٌن
1

تتطلع إلى أمة بذاتها الجدٌدة فً األمام ال فً الخلؾ أي مختلفة فً . 

تكوٌنها وصفاتها وأهدافها وقدراتها على االنتماء السابق ألمة تعٌش فً بقاٌا ثقافتها والمهم 

هو إعادة تنظٌم الموقؾ مع إضافة عناصر جدٌدة تعطً لها األولوٌة ومثال ذلك الحضارة 

وروبٌٌن من عناصر سابقة فً حضارة القرون الوسطى األوروبٌٌن، حٌث انتقل األ

ٌّة والشعوب  ٌّة على نحو ما سّموه فٌما بعد، أال وهً عناصر الدٌانة واللؽات الشعب المسٌح

ٌّة ضخمة فً شعوب جدٌدة،  ٌّة لٌعٌدوا تنظٌم ثقافتهم الجدٌدة ولتظهر تجمعات سكان األوروب

الٌوم. ولّكن كل ذلك إنما ٌتم بإدخال ولٌكتمل نضج اللؽات التً ستصٌر لؽات أوروبا »

ٌّة  روح جدٌدة من األفكار والتوجٌهات والقواعد والتفصٌالت والمقدرات. وهً الروح الثقاف

ٌّة إلى الٌوم وفً مقدمتها الّنزعة الفردٌة الذرٌة والتأكٌد على الحرٌة المطلقة وعلى  الؽرب

ٌّة، لكن ٌنعكس ك ٌّة جدٌدة، حقٌقة العالم األرضً وأهمٌته الجوهر ل ذلك بإنشاء تصوراتدٌن

.«وعلم جدٌد وفكر جدٌد واقتصاد جدٌد
2

وٌبرز من خالل ذلك أن األنا تصاعدٌا منطلقة من 

ٌّة واألنا بهذا المعنى سواء صؽرت نحو معناها األول  الوطن اتجاه العروبة واالسالم والشرق

ٌّة ّكونت حضارات قدٌمة عرفت ازدهارها فً الشرق بمصر،  أو كبرت تعد "أنا" حضار

بالد الرافدٌن، الهند، فارس والصٌن، جامعة من البناء الحضاري المدنً التقنً وبٌن البناء 

بقدر احترام الذات من دون  اآلخراألخالقً الدٌنً فكانت ابتداء حضارات تقوم على احترام 

، أو اآلخرتمٌٌز بٌن البشر ورؼم الحروب التً وقعت بٌنها إال أنها لم تفض إلى استبعاد 

واحتقاره، لم تبتدئ بالعدوان وإّنما حرصت على حسن الجوار  اآلخرتمجٌد الذات بنفً 

 والتعاون مع مختلؾ البشر.
                                                           

 السابق. وقعالم-1
 .السابق وقعالم-2
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 أسباب الحوار مع األنا  -3

ٌعتبر الحوار مع النفس نوع خاص ال ٌحتاج إلى كلمات أو ألفاظ منتقاة إلجرائه فهو حوار 

ًّ ٌفهم اإلنسان إشاراته دون الحاجة إلى ّذهنً داخلً ؼٌر مسموع فً العالم الخ ارج

ترجمتها إلى كلمات بعٌنها وهذا الصوت الداخلً الخاص هو الصوت الذي ٌنطلق من الذات 

 ومن أسباب هذا الحوار هو: 

 البٌئة: -1-3

ٌنشأ بعض األفراد فً أسر ال تتركهم ٌعبرون عن رأٌهم وإذا منح األبناء فرصة التعبٌر 

واالستهزاء، وهذا ٌولد ضعفا فً الثقة بالنفس ونمطا من الحوار السلبً اتهموا بالخطأ 

النفسً بعٌدا عن المواجهة والتعبٌر عن الرأي بصراحة ووضوح والسعً إلى بناء الثقة 

 بالنفس وتأكٌدها سبٌل التؽلب على أثر البٌئة على الحوار الذاتً.

 الخوف: -2-3

قد ٌعطً إلى »عندما ال ٌتقبل أحد أطراؾ،  ٌناآلخرسٌطرة الخوؾ عن عواقب الحوار مع 

الحوار السلبً الذاتً مجاال للظهور فكثٌرا من الناس ٌلجؤون إلى الحوار الذاتً عند 

«الخوؾ من العواقب
1

ٌن اآلخرص أن ٌتعلم مهارات التواصل مع ، وهنا ٌحتاج الشخ

 ه.وكٌفٌة التمهٌد للحدٌث بمقدمات ومفاتٌح شخصٌة وخطوات الحوار ومهارات

 االنطوائٌة:-3-3 

ٌن وفتح حوارات اآلخروتكره مجالسة »إلى الخلو  بالنفس،  االنطوائٌةتمٌل الشخصٌات 

ٌّة كثٌرة تحتاج إلى تدخل أهل االختصاص .«معهم وهذه "الوحدة" تولد حوارات نفس
2

ولهذا 

هذا الحوار مع األنا بأسباب انطلق منها ونشأ فٌها وهً )البٌئة والخوؾ واالنطوائٌة(  نشأ

ٌن وبناء ثقة بالنفس، وهكذا اآلخروكلها تولد فً النفس وهذا ما ٌؤدي إلى التواصل مع 

 ٌكون حوار ذاتً.

                                                           
 .11-11، ص:تً مدخل التواصل اإلٌجابًفاطمة بنت مصلح القحطانً: الحوار الذا-1
 .14-16: صالمرجع نفسه-2
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 أنواع الحوار مع الذات-4 

أكثر فً تبادل أطراؾ ٌعرؾ الحوار الداخلً بأنه ال ٌكون فٌه اشتراك لشخصٌن أو 

الحدٌث، أي أنه حدٌث النفس لذاتها جّراء موقؾ ما، أو استرجاع لذكرٌات ماضٌة وقد 

 ٌن، ومن أنواعه هً:اآلخرعرؾ بأنه حدٌث النفس للنفس بعٌد عن أسماع 

 المناجاة :-1-4

 ، ًّ ٌّة بصوت»هً نوع اخر من أنواع الحوار الداخل  وٌمكن تعرٌفها على أنها تفكٌر الشخص

«عال بتكثٌؾ وتركٌز عالٌٌن
1

للمناجاة حٌث تعرؾ على أنها تكنٌك  كما نجد مفهوم اخر. 

ٌّة إلى القارئ  ٌّات مباشرة من الشخص ٌّة للشخص تقدٌم المحتوى الزمنً والعملٌات الذهن

بدون حضور المؤلؾ لكن مع افتراض وجود الجمهور افتراضا صامتا، لدى فإن التكتٌك 

أن ٌقدمه من هذا بالضرورة أقل عشوائٌة وأكثر تحدٌدا بالنسبة لعمق الوعً الذي ٌمكن 

 .المونولوج الداخلً

المناجاة هً أٌضا تقنٌة تستدعً الكشؾ عن ذوات الشخصٌات من خالل أهم المشاكل 

والصراعات والهواجس التً ٌعانً منها القارئ والجمهور بصفة مباشرة، كما أن هذا النقل 

 الٌستدعً أو ٌستوجب حضور المؤلّؾ، كما فً المقطع اآلتً من ألؾ لٌلة ولٌلة:

ِل َوالَهلِِكِه    » ٌّ اَخائًِضا فًِ َظالَِم اللَ زقُ أَْقِصْر َعَنا            ٌَ َس الرِّ ٌْ  بالَِحْرِكه َك َفلَ

ا َتَرى الَبحْ  اُد ُمْنَتِصب     رَ أَمَّ ٌّ لِ            َو الَص ٌّ  الُمْحَتِبَكه لِِرْزقِِه َوُنُجوُم اللَ

ًْ َوَسِطِه َوالَموْ قد  ْلِطُمُه    َخاَض فِ ٌَ ًْ َكلُِكلِ          ُج                         الَشَبَكه       َوَعٌُِنُه لَْم َتَزلْ فِ

لَتِِه َحَتى إَذا َباَت َمْسرُ  ٌْ ِر ِمن                   ْوًرا بَِل ٌْ ًْ َخ  الَبَرَكه ُخلًُوا ِمَن الَبْرِد ف

ٌُعْ    ًْ ْم ُسْبَحاَن َربِ ْحرِّ ٌَ أُْكلَذا                ِطً َذا َو ٌَ ُد َوَهَذا  ٌْ «.الَسَمَكه َهَذا الَص
2

 

                                                           
1

 .14(، ص:،شقٌس عمر محمد: البٌئة الحوارٌة فً النص المسرحً: )د.ط.ت -

-
2

 .11ص: ،كتاب األول ،ألؾ لٌلة ولٌلة
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ٌظهر من خالل هذا الشعر المنشود ان الصٌاد قام بمناجاة اللٌل وأقصاره وتأسؾ على هذا 

 ىإال أن الحظ لم ٌحالفه، فلما رم الرزق العجٌب، رؼم انه قام بكل واجبه أثناء الصٌد

الشبكة وجد حمارا مٌتا. ورؼم صبره العظٌم لشبكة واستقرارها فً الماء، فكل هذا إال أن 

صبره لم ٌنفذ بل زاد تكرارا ومرارا، لدى لجأ هذا الصٌاد إلى المناجاة ووجهه كالمه 

أوحدٌثه إال شخص ٌتوهمه وهنا استعمل الصٌاد "اللٌل" وهذا من "حكاٌة الصٌاد 

 ."والعفرٌت

 ع الفنً االرتجا-2-4

ٌعرؾ الفرد الؽائب على عكس المونولوج المباشر الذي نالحظ فٌه تداخال لمجموعة من 

وضمٌر الؽائب الذي نجده مسٌطر كبٌر على المشهد كالمخاطب، المضارع.الضمائر: 

 كما فً المباشر،، المونولوج ؼٌر هذٌن النوعٌن المونولوج المباشر لى جانبإو.واريحال

 لقول الشاعر:،لؾ لٌلة ولٌلةأتً من المقطع اآل

 نَّ هِ ودِ هُ عُ بِ  نَ قْ ثِ تَ  الَ ا      وَ سَ ى النِّ لَ إ َتأَْمنَّنَ الَ »

 نَّ هُ بُ اٌَ ثِ  وَ شْ حَ  رُ دْ غَ الوَ         ا بً اذِ ا كَ دً وِ  نَ ٌْ رِ ٌُ فَ   

 نَّ هِ عِ ووْ جُ  ضَ عْ بَ  هُ ارَ تَ سَ           رْ بِ تَ اعْ فَ  فِ وسَ ٌُ  ٌثِ دِ حَ بِ 

«.نَّ هِ لِ جْ أَ  نْ ا مِ جً ارِ حَ              مْ دَ آ اكَ بَ أ  تَ ٌْ أَ ا رَ مَ  وْ أَ 
1

 

تذكر ماذا فعلت زوجته الخائنة، فتذكر قول  ر"شهرٌا"الملك  نّ أنالحظ من خالل هذا الشعر 

ك ه ذلوشبّ  نّ ٌمال قلبهكاذبات والؽدر  نه الٌوجد ثقة فً النساء والعهود فهنّ أهذا الشاعر 

ه شا"خٌه أو "شهرٌار". وهذا من حكاٌة الملك سالمالوبحدٌث ٌوسؾ علٌه الصالة 

مونولوج المباشر فً وهو الذي ٌحمل ال ،لؾ لٌلة ولٌلةأخر من آٌضا ٌوجد مقطع أو."زمان

وا لؾ دٌنار وسافرأخذا من زوجته أصؽرهن سنا فتجهزت وأنا أوكنت »  :القول التالً

فً بالد وتركاهما  سوأفلوضٌع زوجاهما المال وا خمس سنٌنباؽف ،جمٌعا وتركونً وحدي

                                                           
1

 .15،ص:السابق المصدر-



 انفصم األول                                 انحوار مع األنا ودالالته  في حكايات أنف نيهة ونيهة
 

01 
 

«الناس وهربا على وجهٌهما
1
ٌحمل هذا المقطع المشهد الحواري المتمثل فً الماضً،  .

موت الوالدٌن والؽائب ؼٌاب األختٌن الكبٌرٌن خمس سنٌن وتركوا البنت الصؽٌرة لوحدها 

بالكلبتان هم لدى سمٌا إال أنها كانت قدوة لهما والمحبة ألختٌها، أما هما ؼٌر مصلحٌن ألنفس

وهاتٌن  ،ل الخالص فً حٌاتها وحٌاة أختٌهاعقواألخت الصؽرى متصفة بال ،السوداوان

     بؽدر أختهم ومحاولة قتلها وقتل الشاب أٌضا إال أن هللا كان معها تاالكلبتٌن قام

لضٌق ٌأتً الفرج.وبعد ا  

 حوار الوعً:  -3-4

ة، األدبً بالزمن النفسً للشخصٌّ  النصّ ة معٌنة فً هو أحد أنواع الحوار الداخلً فهو تقنٌّ 

نسانً، وتقدٌم هذا الداخل لى المناطق المظلمة فً الداخل اإلإومحاولة الدخول »

تداعً األفكار وكسر  وذلك عبر ،وعً عبر زمنها النفسًالؼٌر متشكلة فً ال رهاصاتإهو

.«ت سرٌعةبً، بتدفقابالتتابع الس
2

هً أفكار ال تخضع ا ٌقدم أفكار ؼٌر متشكلة إنمّ و فه ،

ة ر المتداعٌة التً تنهمر من ذهن الشخصٌّ ثبات الصوّ ام معٌن فهذه األفكار ال تتسم بلنظ

 ،رهاصات مازالت فً طور التشكل الالوعًإال ٌكاد ٌتوقؾ وهو هنا ٌصور انهمارا فٌاضا 

ي ً بتقدٌم الداخل النفسً والشعوري للشخصٌة ولٌس معنٌا بالذي ٌتناقض معها أفهو معنّ 

ة من خالل التؽلؽل إلى داخلها صورة ذهنٌة للشخصٌّ تصوٌررسم أو ٌقدم الخارج.فهو

هاهنا ٌسمح لصوت أخر بتقدٌم محتوى  ها، وإبراز كل األفكار والتداعٌات التً تدور فٌ

من مقطع موجود فً  كاآلتًأحادٌث فً خط مباشر مع القارئ وعلى سبٌل هذه األفكار 

تاجر من بعض التجار وكان كثٌر المال والمعامالت فً البالد،  أنه كان»"ألؾ لٌلة ولٌلة": 

 فجلس تحت شجرة وحط ٌده  رْ فركب ٌوما وخرج ٌطالب فً بعض البالد فطلع علٌه الحَ 

هو ة وإذا فأخرج كسرة وثمرة فأكل الكسرة وثمرة، فلما فرغ من أكل الثمرة رمى النوا

«عفرٌت طوٌل القامة...ب
3

ٌبرز من خالل هذا المقطع أنه كان تاجر من خٌرة التجار، ، 

وأصدر  بنهابقتل  تهمهواالبلدان، فالتقى بعفرٌت  إلحدىكثٌر المال والمعامالت خرج سفرا 
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علٌه قراره بالموت، لكن التاجر طلب أن ٌمهله حتى العام القادم كً ٌودع أهله وٌفً 

وذلك عبر تداعً  الالوعًر متشكلة فً رهاصات ؼٌإته من دٌن، ففً المقطع ٌوجه مابذم

ٌزرع منذ الطفولة الخوؾ ، فخل أي األسلوب المباشر مع القارئاألفكار التً تدور فً الدا

داٌة وٌعتبر أٌضا حالة طبٌعٌة فً البٌئات التً تصنع الخوؾ وهو أمر طبٌعً فً الب

 ٌولوجٌة ونفسٌة.زفٌ

 لخوف: ا -4-4

نسان لدى تعرضه لخطر عام او خاص له طبٌعته جسدي ونفسً ٌصٌب اإل اضطرابهو 

لى إالمتنوعة من الدفاع الؽرٌزي  بأشكالهنسان موقؾ الدفاع حٌث ٌتخذ اإل ألخرلسبب او 

نا وهو مصطلح منتشر فً عالم»والخوؾ ، فراد والجماعاتالمقاومة والخوؾ الذي ٌصٌباأل

ت و ختالؾ الثقافااو ر طبٌعً ولكن مع تقلبات الحٌاةمأٌضا أوهو ،زلموجود منذ األ

ومبالػ وؾ ظاهرة ؼٌر طبٌعٌةصبحت ظاهرة الخأالمجتمعات ومع ظهور العولمة 

«.بداعهإنسان وحرٌته وتقٌد اإلن أظاهرة من الممكن ،فٌها
1

على الخوؾ فً  لوهذا مادّ 

ن إفسه انا رجل ؼرٌب ومتهم بالمال فوقال فً ن» لؾ لٌلة ولٌلة وهو:أالمقطع التالً من 

«مالحفٌه من المال والصوص مابعٌدا عن منزلً سرق اللّ  بت اللٌلة
2

ٌكشؾ المونولج ، 

ن داللة السرقة التً تعتبر أموالها كما أة من سرقة حالة الحقوق والحٌرة لدى الشخصٌّ 

خر ٌدل على أٌوجد مقطع و من داخلهفً المجتمع وتزرع  الخوؾ وعدم األظاهرة سٌئة 

ذهب ؼٌري فان ال فتأخذيٌك الشٌطان ؽن ٌطأخاؾ أنا أ: »ٌضا وهو كاالتًأحالة الخوؾ 

نت علً أن ٌكون المال كله عندي لتحرصً أي السدٌد أوالر، فً المنزل كالشمس فً الدنٌا

ًّ اإلتٌانإ الخالص من زوجك و «ل
3

ٌظهر من خالل هذا المقطع حالة الخوؾ المتبادل بٌن 

والجار المخادع، حٌث تمثل الخوؾ الطرفٌن الخائنٌن وهما الزوجة السٌئة لزوجها الطحان 

ا كله ٌعود الى الرجل وهذ،لى قتلها فً موضع الكنزإالجار بأدى ا فً سرقة المال وهذا م

 ظهار سره لزوجته وعدم كتمانه لها.إالطحان من 
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ٌكتسب الفرد صفة الشجاعة من أبٌه أو من قبٌلته أو إما أن ٌكون قد تأثر بشخصٌة معٌنة أو 

بالخطأ  عتراؾاالتكون بدنٌة فقط، فالقدرة على  بالفطرة والشجاعة اللربما كان شجاعا 

والوقوؾ فً وجه الظلم ورفض الباطل بثبات وإصرار مهما كلؾ األمر ٌعد من أقوى 

 أنواع الشجاعة.

 :(التحفٌز الذاتً، الطاقة االٌجابٌة، الثقة بالنفس)الشجاعة-5-4

أي  اتجاهرة الفرد على التصرؾ بشكل صحٌح قدام وثبات القلب، وهً قدنها الجرأة واإلإ  

نسان ٌرفض فً نفسه إوهً خلق نبٌل ٌتصؾ به كل  ،و ترددموقؾ ٌواجهه دون خوؾ أ

إذا كان  وقال فً نفسه  »: الجبن وتمثلت الشجاعة فً ألؾ لٌلة ولٌلة من المقطع التالً

ثم إنه ؟ما فارقة المدٌنة فكٌؾ حال هذه الخائنة إذا ؼبت عند أخً مدة األمر قد وقعوأنا

«سحب سٌفه وضرب االثنٌن وقتلهما
1

تظهر الشجاعة فً هذا المقطع عند الملك شهرٌار . 

دنٌة له وذلك فكانت شجاعة ب ،ة ألنها لم تصن شرفها وشرؾ زوجهافً قتل زوجته الخائن

وهذا ما أدى به الى عمل شنٌع  ،ٌستطع تملك نفسه معا ألنه لم ثنٌناالبسحب السٌؾ وقتل 

فالشجاعة هً خلق وهو قتل الجواري بعد الزواج منهم، فقد واجه ذلك الموقؾ دون خوؾ، 

 .ٌرفض فً نفسه الجبن نسانكإل نبٌل ٌتصؾ به

فلما سقطت فً البحر رزقنً هللا »ٌظهر أٌضا من مقطع أخر أثر الشجاعة وهو كاآلتً:    

قطعة خشب، فركبتها وضربتنً األمواج إلى أن رمتنً على سواحل جزٌرة، فلم أزل أمشً 

طرٌقا على قدر قوم ابن أدم متصلة من  تباقً لٌلتً ولما أصبح الصباح رأٌفً الجزٌرة 

.«.وجلست أتعجب من ذلكالجزٌرة إلى البحر...
2

ٌبٌن فً هذا المقطع مدى شجاعة و 

ن ٌاألخت الصؽٌرة من إنقاد نفسها من الؽرق والسبب فً ذلك األختٌن الكبٌرتٌن المدعوت

ن أدى بها إلى رمٌها فً البحر إال أن هللا أنقدها من الؽرق، وأٌضا ٌن اللتتٌن السوداوٌبالكلبت

ة التً خلصتها من الثعبان، فكانت شجاعتها فً الحٌّ صادفها الحظ فعملت جمٌال وخٌرا مع 

ا اتصفت بالعقل الخالص مقابل هذا التصرؾ السًء هالمواقؾ التً صادفتها فً حٌاتها ألنّ 

 لألختٌن السٌئتٌن اتجاه أختٌهما الصؽٌرة.
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 اإلقناع-6-4

نوع من الحوار الداخلً، حٌث فهو  ات األمور من ناحٌة أخرىٌرجٌكشؾ االقناع عن م

أو السلوكٌات فهو ٌعد االقناع  هو التأثٌر فً المواقؾ والمعتقدات والثبات والدوافع 

ود وٌوضح أن االقناع عملٌة تهدؾ إلى تؽٌٌر موقؾ أو سلوك شخص أو فمصطلح مظلة الن

 خرٌن، ٌتم ذلك باستخدامآأو أي شخص أو أشخاص  شًء ،مجموعة تجاه حدث معٌن فكرة

ٌستخدم ،ستدالل أو مزٌج منهالنقل المعلومات والمشاعر أو اإلكلمات مكتوبة أو منظومة 

تخابٌة أو ة مثل الدعاٌة االنقناع فً كثٌر من األحٌان فً السعً لتحقٌق مكاسب شخصٌّ اإل

مثل استخدام واحد من الموارد  اإلقناعٌفسر أٌضا ، حٌث المفاوضات التجارٌة أوؼٌرها

فً مقطع من  اإلقناعالشخصٌة أو الموضعٌة لتؽٌٌر سلوك الناس أو المواقؾ وٌتمثل حوار 

وهللا ال أقتلها حتى أسمع بقٌة حدٌثها ألنه عجٌب، ثم »ألؾ لٌلة ولٌلة كما فً المقطع التالً: 

كمه، ودخل علٌه الوزٌر باتوا تلك اللٌلة متعانقٌن إلى الصباح، فخرج الملك الى محل ح

ى، وأمر إلى أخر النهار ثم انفض الدٌوان، هزل ونعفحكم المولىو ،الدٌوانكواحتبوالعسكر 

.«قصره إلىودخل الملك شهرٌار 
1
قناع فً هذا المقطع المتمثل فً الملكة شهرزاد نجد اإلو 

حشا وقاتال وقد وتأثٌرها فً الملكبطرٌقة ذكٌة أي علمته أن ٌكون عاشقا وحبٌبا بعدما كان و

قربته وؼٌرت نظرته اتجاه المرأة وذلك بطرٌقة ذكٌة ألن الملك شهرٌار كان ٌقتل 

لى إقصة من قصصها، فهذا أدى بالملك  الجواري، وهً خلصتهم منه وذلك بحكاٌة كل لٌلة

فأدى ذلك بالملك  ،بقائها وكان التشوٌق ٌؽمر قلبه لذى أقنعته بحٌلتها بدون أن ٌحس بخطتهاإ

قناع ٌوجد اإل، وقةالقسم أن ال ٌقتلها، ألنه بدأ ٌهتم ألمرها وحكاٌاتها الجمٌلة والمشوّ  لىإ

، من ألؾ لٌلة ولٌلة فلما رزق مجد الدٌن بعد ستٌن سنة بولد "علً شار" كثٌرا فً حكاٌة

فسماه علً، فبلػ مبلػ الرجال وحاز صفات الكمال، ضعؾ والده بمرض الموت فقام 

 بإقناعه عن الدنٌا وما فٌها من شهوات ورذائل و قام  بوصٌة له وذلك لٌقول الشاعر: 

 ىفَ وَ  انَ مَ الزَ  انَ ا خَ ذً إِ  قَ ٌْ دِ صَ  الَ وَ           هُ تُ دَ وَ و مَ جُ رْ تَ  نْ مَ  كَ انِ مَ ً زَ ا فِ مَ »       

 ىفَ كَ وَ  هُ تَ لْ ا قُ مَ ٌْ فِ  كَ تْ حَ صَ نَ  دْ ا قَ هَ            دٍ حَ ى أَ لَ إِ  نَّ كْ رِ تَ  الَ ا وَ دً ٌْ َفرِ  شْ عِ فَ     
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 مْ هِ ٌْ لَ إِ  نَّ نَ كُ رْ تَ  الَ                      ٌن      ٌْ فِ اٌء دَ اس دَ النّ               

            مْ هِ ٌْ لَ عَ  ِاَطلَّْعتَ وْ لَ                          اع ومكردم خِ هِ ٌْ فِ  

انِ ى وَ سِ              ا  ئً ٌْ شَ  دُ ٌْ فِ ٌُ  سَ ٌْ لَ  اسِ النّ  اءُ قَ لِ               ٌَ  الَ قَ وَ  لَ ٌْ قِ  نْ مَ  الَهَذ

«.الِ حَ  حِ الَ صْ إوْ أَ  مِ لْ العِ ذخْ أِلَ                  الَ إِ  اسِ النّ  اءِ قَ لِ  نْ مِ  لْ لِ قْ أَ فَ              
1

 

ٌقوم مجد الدٌن فً هذا الشعر بإقناع ابنه مثال ٌوصٌه أن ال ٌعاشر أحدا من الناس وٌجتنب  

وٌصنع الجمٌل  كل ما ٌجلب الضر، وأن ال ٌخالط جلٌس السوء وٌأمره أٌضا أن ٌفعل الخٌر

ه وحزن الولد ألبٌ قناعه فً كل شًء بالشعر وأخذ الحكمة من حٌث سمعإمع الناس وكان 

ٌعتبر الدعاء نوعا من العبادات التً ٌلجأ لها العبد على ، وعلً حزنا شدٌدا لموت أبٌه

 .معتقداته إلى التضرع هلل تعالىاختالؾ دٌاناته أو

 الدعاء: -7-4

ة، اآلخرأو،هو طلب المؽفرة والتوبة، أو سؤال هللا عز و جل عن حاجة من حاجات الدنٌا

ٌّام، ٌتمٌز الدعاء فً  اإلسالم عن ؼٌره من العبادات بأنه ال وقت محّدد له كالصالة والص

تضمن طبٌعة محددة تفرض على جمٌع العباد فً الدعاء فكل منهم ٌدعو هللا بما كما أّنه ال ٌَ 

هللا بعباده أنه  ةلتعبٌر عن الكالم، ومن مظاهر رحمترٌد نفسه بلؽته وطرٌقته الخاّصة فً ا

ٌّة الدعاء،  ٌقبل الدعاء وٌستجٌب له ما دام خالص له وحده عّز وجّل، دون اإلشراك فً ن

رفع رأسه إلى السماء ٌقول: "اللّهم إَنَك تعلم لؾ لٌلة ولٌلة من المقطع التالٌٌظهر الدعاء فً أ

إنً لم أرمً شبكتً كل ٌوم إالّ أربع مرات وقد رمٌت ثالثا ولم ٌأتنً شًء فأرزقنً اللهم 

إنه سمى هللا، ورمى الشبكة فً البحر وصبر إلى أن استقرت وجذبها،  هذه المّرة برزقً، ثمّ 

ة َإاِلَ باهللالَ حَ »إذا بها اشتبكت فً األرض، فقال: فلم ٌطلق جذبها و .«ْوَل َوالَ قُوَّ
2
ٌبٌن هذا  

القول أن الصٌاد لجأ إلى الدعاء الكتساب رزقه، ألن هللا هو المستعان به فً كل شًء وبعد 

العسر ٌأتً الفرج، فكان صبر الصٌاد صبرا جمٌال إال أن استقرت الشبكة فً البحر وتوكل 

                                                           
1
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 على هللا وقام بالدعاء ألنه فٌه تضرع هلل تعالى، وهكذا احتوى على مونولوج داخلً نفسً

 »ه إلى السماء وقال:رفع ابن الملك رأسالدعاء فً مقطع أخر وهو كاالتً:وٌبرز أٌضا 

ًّ إنك ٌامن ٌجٌب المضطر إذا دعاه وٌكشؾ السوء، اللهم أنصرنً على عدوي و اصرفه عن

.«على ما تشاء قدٌر
1
ٌحمل هذا المقطع دعاء ابن الملك لخوفه من الؽولة، حٌث سمعها  

بؽالم سمٌن أي ٌشبع بطونهم وهذا أذا إلى خوفه، فأمرته الؽولة تقول ألوالدها: أتٌتكم 

باالستعانة باهلل فإنه ٌكفٌك شره وشّر ما تخاؾ منه وهكذا سمعت الؽولة دعائهم فانصرفت 

 عنه.

 اللّوم:-4-4

ٌن مسؤولٌة اآلخرعمل من أعمال االنتقاد وتحمٌل هو من أنواع الحوار الذاتً حٌث ٌعتبر 

وإصدار بٌانات سلبٌة حول فرد أو مجموعة تكون تصرفاتهم ؼٌر مسؤولة اجتماعٌا أو 

أخالقٌا، وهً عكس الثناء، عندما ٌكون شخص ما مسؤوالً أخالقٌاً عن فعل شًء ما خطأ 

فإن هذا الفعل ٌستحق اللوم، وعلى التقٌض من ذلك، عندما ٌكون شخص ما مسؤول أخالقٌا 

تصرفه ٌستحق الثناء وهناك معان أخرى  نصحٌح، فٌمكننا أن نقول أ شًء ما عن فعل

واللوم لٌست وثٌقة الصلة بالموضوع أخالقٌا فقد ٌثنً المرء على ذوق ُحسن ثٌاب شخص 

 وٌلوم الطقس على تراجع المحصول نجد اللوم من المقطع التالً من ألؾ لٌلة ولٌلة:

ًْ                       َفىٌا ُحْرَقَة الَدْهِر كَ »                   ًْ َففِ  إْن لْم َتْكفِ

                      ًْ ًْ ُتوفًِ                   َخَرْجُت أَْطلُُب ِرْزقِ  َوَجْدُت ِرْزقِ

«.وَعالَْم فً الَثَرى مْخفًِ                 َكْم َجاِهلْ فًِ الُثَرٌا                        
2

 

الرزق ألنه لم ٌجد  سابتاكٌتمثل الحوار الداخلً فً هذا الشعر بلوم الصٌاد الدهر فً عدم 

حظ فً ذلك وٌطلب الدهر أن ٌعفو عنه وٌخلو سبٌله ألن الدهر لم ٌفتح له أبواب الِرْزْق لذا 

 لجأ إلى لومه ومعاتبته وجسده على صورة شخص مسؤول عن تصرفاته وأخالقه.

                                                           
 .01ص: نفسه،المصدر -1
 .02:ص ، السابقالمصدر-2



 انفصم األول                                 انحوار مع األنا ودالالته  في حكايات أنف نيهة ونيهة
 

22 
 

 المقطع التالً:ونجد اللوم أٌضا فً 

َتُه » ٌْ ِر األَسى والَتَفُكرِ                         هنٌئاً لَك المالُ َقْد َحَو ٌْ ْبَق لًِ َغ ٌَ  ولَْم 

«أََقلًِّ َفَقْد باََن الحبٌب أو أكثري                أقول لنفسً وهً فً سوء كربها 
1

 

 وأٌضا:

لَُة   إ»   ٌْ ُكْن لألْمِر ِعْنَدَك ِح ٌَ َئا ِسَوى الَموْت ذ                   َذا لَْم  ٌْ  فاعذريَولَْم َتْجِدْي َش

َد التفُكر                  وأْغدوا والِمؤاِنْس ِذْكُرُهْم   أروح  ٌْ ًْ بِِه َقلًبا َشد «ِأَناِج
2
. 

ٌفسر هذا المقطع من الشعر: لوم الجارٌة سٌدها الذي قام ببٌعها بعدما كان فقٌرا وهً أمرته 

ٌبٌعها لكً ٌكسب المال، إال أنها بكت علٌه وتحصرت كثٌرا بقولها: لم ٌبق إال الحزن أن 

واألسى، أي فقدت حبٌبها فلما سمع الذي اشتراها عبد هللا بن معمر شعرها الذي عاتبت فٌه  

سٌدها فأمره، بأخذ المال والجارٌة معا ألنكما متفقٌن من بعضكما ومازال مجتمعٌن إال أن 

وٌتمثل أٌضا الحوارالداخلً من ألؾ لٌلة ، ٌنهما، فسبحان من ال ٌدركه الفوتبفرق الموت 

وهو ؼالب علٌه الحٌاء فقال فً نفسه أن ال أقِدَر أن أفارقه »  ولٌلة كما فً المقاطع اآلتٌة:

«.حتى أنصرؾ معه، ثم أنهم جلسوا ٌسمعون القرآن
3

وفً هذا المقطع نجد قٌمة الحٌاء 

سَتِطع مؽادرة الجنازة  ٌَ وأصدقاؤه ما زالوا ٌقرؤون واألخالق الحسنة التً تمٌَز بها، فإنُه لم 

وقال فً نفسه ما أمكر هذا العبد، قبَح هللا السوُد لَما فٌهم من الخبث واللؤم ثم قال »،القرآن

.«ٌخلُصنً من هذه الورطةٌم ومن ذا ال حول وال قوة إال باهلل العلً العظ
4
وٌحمل الحوار  

الداخلً للشخصٌة وصؾ للعبد بما ٌتمٌز به من الخبث واللؤم وهً من صفات اللصوص 

 .ا أثُر سلبً فً الواقع اإلجتماعًالتً له

ّن الحوار الذاتً هو عبارة عن تقنٌة تتكفل بتجسٌد حركة الزمن ألجل السماح بإلقاء إ 

شخصٌة المتحدثة وتناول هذا الحوار مفاهٌم ودالالت من  المزٌد من الضوء على باطن
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فهو بتقدٌم الداخل النفسً  ،التشكل الذاتً أي متشكلة فً الالوعً عبر زمنها النفسً

والشعوري للشخصٌة، لقد واجه هذا الحوار الذاتً أسباب تمثلت فً البٌئة وذلك لعدم منح 

هذا الحوار فرصة التعبٌر على أثر البٌئة لبناء شخصٌة سوٌة، فأٌضا الخوؾ من أسباب 

ًرا من ٌن، حٌث عندما ال ٌتقبل أحد أطراؾ الحوار، لدى كثٌوتمثل فً عواقب مع اآلخر

الشخص أن ٌتعلم مهارات  العواقب، فعلالناس ٌلجؤون إلى الحوار الذاتً عند الخوؾ من 

وكذلك االنطوائٌة التً تمٌل إلى الخلو بالنفس، وهذا   اآلخر،التواصل المتصاص ؼضب 

ما ٌسمى بالوحدة، فإنها تولد حوارات نفسٌة كثٌرة، فهذه األسباب أدت إلى تنوع الحوار 

شتمل على العناصر التالٌة: )المناجاة، الخوؾ، الشجاعة، االرتجاع الفنً، ي الذ  الذاتً

اإلقناع، اللوم والعتاب، الدعاء(، وكلها استندت بأمثلة من ألؾ لٌلة ولٌلة، مثال اإلقناع فً 

مقطع من شهرزاد وكٌؾ أثرت فً الملك شهرٌار بطرٌقتها الذكٌة مما أدى بالملك إلى 

تها، لذا اهتم ألمرها، وكذلك المناجاة المتمثلة فً حكاٌة الصٌاد إبقائها، فأقنعته بحٌل

والعفرٌت، وذلك مناجاة الصٌاد اللٌل وتأسفه على الرزق ألن الحظ لم ٌحالفه مما أدى به 

ٌّةمن حكاٌات ألؾ  إلى الدعاء ألن هللا هو المستعان الوحٌد، فهذه األنواع مع المقاطع الثر

ٌّة . لٌلة جعلت للحوار الذاتً ثقة ٌّة سو  بالنفس أو التحفٌز الذاتً فهذا ٌؤدي إلى شخص
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 الحوار مع اآلخر: -1

 هوحوار معلن ٌجري بٌن طرفٌن منفصلٌن ٌسوق كل منهما من الحدٌث ما ٌراه وٌقتنع    

راجع الطرف اآلخر فً منطقته وفكره قاصدا بٌان الحقابق وتقرٌرها من وجهة ٌو»به

.«نظره
1
وبمعنى آخر هو أن ٌتبادل المتحاورٌن األفكار والحقابق والمعلومات والخبرات،  

التً تزٌد من معرفة كل فرٌق باآلخر بطرٌقة موضوعٌة، تبٌن ما قد ٌكون بٌنهما من تالق 

 ختالف.اأو 

 أنواع الحوار مع اآلخر: -2

ٌمكن تقسٌم الحوار مع اآلخر بحسب ممارسة أطراف الحوار له وما ٌنتج منها إلى    

 الحوار السلبً،والذي ٌتمثل فً التسامح مع اآلخر الحوار اإلٌجابًقسمٌن ربٌسٌٌن هما:

 الذي ٌتمثل فً التعصب مع اآلخر.

 التسامح مع اآلخر:-2-1

نف واإلقصاء م هناك إنسان ٌمارس العالتسامح ضرورة حٌاتٌة تبقى الحاجة قابمة لها مادا

ا ٌسمح ممتفه ش السلمً مع اآلخر، وٌعتبر التسامح موقفا إٌجابٌاالتعاٌ والتفكٌر، وٌرفض

ختالف ٌتعلق واال االعترافوحٌن ٌطرح مسألة »المختلفة  واالتجاهاتبالتعاٌش الرؤى 

األمر بنزعة إنسانٌة وبدعوة إلى التسامح، إالّ أّن المشكلة تتمثل فً كون هذه المقولة 

"التسامح" من المقوالت الممكنة المستعصٌة على التحقق، إذ كٌف بالوسع العمل على 

دون فقدان ذلك اإلنسان الذي كناه؟، وإلى أي مدى ٌمكن  واستقبالهباآلخر  االعتراف

«به؟ االعتراف
2
والتسامح المقصود هنا هو التجاوز عن أخطاء األخرٌن ومقابلة اإلساءة . 

سلبٌا فهو ٌعنً مجرد قبول »باإلحسان والعفو وحب الخٌر والتسامح فً هذه الحالة لٌس 

اآلخر، إنما هو إٌجابً ٌؤدي إلى التواصل مع األخرٌن والتعامل معهم على أساس 
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«.العدل
1
قوال واألفعال فً التسامح لتحقٌق المعنى الحقٌقً له، بمعنى ٌجب أن تتطابق األأ  

فالبعض قد ٌنطق بالتسامح بأقواله ولكن قلبه ٌكون ممتلبا بالحقد والكره للشخص المسٌا، 

وهذا ال ٌنطبق عى مفهوم التسامح مع اآلخر ألن التسامح ٌجب أن ٌكون خارجا من القلب 

عندما ٌتلقى الشخص اإلساءة فإن اإلنتقام قبل القول وٌظهر ذلك من األفعال، ففً العادة 

ورد هذه اإلساءة بنفس الطرٌقة هو أول ما ٌتبادر إلى ذهنه لذلك ٌعتبر التسامح من األخالق 

التً تحتاج إلى إٌمان صادق، ومن ٌستطٌع ان ٌكون متسامحا فهو ٌعتبر أقوى األقوٌاء، 

بنفسه والقوة، وللتسامح مع اآلخر ألن المسامحة والعفو ال ٌقدر علٌها إال من ٌشعر بالثقة 

 عدة تفّرعات تتمثل فٌما ٌلً:

 األخالق الفاضلة:-2-1-1

تعتبر األخالق الفاضلة قاعدة أساسٌة فً بناء المجتمعات، حٌث تبنى علٌها جمٌع القوانٌن    

واألحكام، وهً األساس الذي تقوم علٌه مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة، حٌث قال الشٌخ عبد 

حسن الخلق ومكارم األخالق تحبب العبد إلى أعدابه، وسوء »الرحمان السعدي رحمه هللا

ه أوالده وأصدقابه، ومن مزاٌا حسن الخلق أن صاحبه ٌتمكن من إرضاء الخلق ٌنفر عن

«.الناس على إختالف طبقاتهم
2
بمعنى أن األخالق الحمٌدة تلعب دورا اساسٌا فً تنمٌة  

الشعور الجماعً باآلخرٌن، وفً تنظٌم العالقات بٌن األفراد، كما لها دور فً تنمٌة اإلرادة 

لى الشرف، ومعاملة المسٌا باإلحسان، والتحلً بالصبر ووضع حدود للشهوات، والحفاظ ع

والعفة حٌث تًجسدت هذه األخالق فً حكاٌة المرأة الصالحة فً بنً إسرابٌل من 

حكً أنه كان فً بنً إسرابٌل قاض من قضابهم وكان له »حكاٌات"ألف لٌلة ولٌلة" حٌث 

ك القاضً النهوض إلى حتمال، فأراد ذلزوجة بدٌعة الجمال، كثٌرة الصون والصبر واال

زٌارة بٌت المقدسفاستخلف اخاه  على القضاء وأوصاه بزوجته، وكان أخوه قد سمع بحسنها 

إلٌها وروادها عن نفسها فامتنعت واعتصمت  هاا فكلف بها. فلما سار القاضً توجوجماله
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«بالورع، فأكثر الطلب علٌها وهً تمتنع
1
أة ومن خالل هذه الحكاٌة نالحظ أن هذه المر. 

صالحة حافظت على شرفها فً غٌاب زوجها حٌث ابتعدت عن ملذات الدنٌا وشهواتها 

فلّما »وتمسكت بتعالٌم الدٌن اإلسالمً رغم أن أخو زوجها طلبها لعدة مرات وهً ترفض،

ٌبس منها خاف أن تخبر أخاه بصنٌعه اذا رجع فاستدعى بشهود زور ٌشهدون علٌها بالزنا 

ذلك الزمان فأمر برجمها، فحفر لها حفرة واقعدوها فٌها ورجمت ثم رفع مسألتها إلى ملك 

حتى غطتها الحجارة وقال: تكون الحفرة قبرها. فلما جَن اللٌل صارت تبن من شدة مانالها، 

فمر بها رجل ٌرٌد قرٌة، فلما سمع أنٌنها قصدها فأخرجها من الحفرة واحتملها إلى زوجته 

«.توأمرها بمداواتها، فداوتها حتى شفٌ
2
ونستنتج من هذا المقطع رغم أن المعاناة التً  

عانتها هذه الزوجة الصالحة، إالّ وأنها كانت صبورة على ما أصابها، حٌث أرسل هللا لها 

رجال أخرجها من تلك الحفرة فاهلل ال ٌضٌع من عباده الصالحٌن الذٌن اتبعوا طرٌقه 

تلك المرأة ولد دفعته إلٌها،أمه،  وابتعدوا عن محرماته. حٌث كان لذلك الرجل الذي أنقذ

رسل ٌراودها عن وأفرآها احد الشطار فطمع فٌها»فصارت تكفله، وٌبٌت معها فً بٌت ثان.

ة، ثم هوى نفسها فامتنعت، فعزم على قتلها فجاءها باللٌل ودخل علٌها البٌت وهً نابم

وف فخرج من لٌها فوافق الصبً فذبحه. فلما علم أنه ضبح الصبً ادركه الخبالسكٌن إ

.«البٌت وعصمها هللا منه
3
ونلمس من هنا أن هللا نجا هذه المرأة للمرة الثانٌة من المجرمٌن  

الذٌن راودها على المنكر حٌث قصتها تشبه قصته إبراهٌم علٌه السالم وزوجته صارة مع 

هم إن كنت اللّ »ملك مصر عندما كان ٌطلب منها الفاحشة وهً ترفض، فقالت فً دعابها:

 «تعلم أنً آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجً إال على زوجً فال تسلط علٌا هذا الكافر

 م  ه  وج  ر  ف  ل   م  ه   ٌنَ ذ  الّ وَ »وهللا سبحانه وتعالى كان ٌستجٌب لدعابها، فً قوله تعالى 

 ءَ آرَ ى وَ غَ تَ اب   ن  م  (فَ 03)ٌنَ وم  ل  مَ  رَ ٌ  غَ  م  هً ن  إ  فَ  م  ه  ان  مَ ٌ  أَ  ت  كَ لَ ا مَ مَ أَو م  ه  اج  وَ ز  ى أَ لَ عَ  الَ ( إ  92)ونَ ظ  اف  حَ 

 .03-03-92" من سورة المعارج اآلٌةونَ اد  العَ  م  ه   كَ ب  ولَ أ  فَ  كَ ل  ذَ 
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ٌحفظ فرجه حٌنما ٌتقً ربه، فٌفعل األسباب التً تحفظ له فرجه، وفً المقطع  نسانفاإل   

 مهوجدت الصبً عندها مذبوحا وجاءت أ ا أصبحتولمَ » الثالث فاتهموها بقتل الصبً

 هانقذوجعا وأرادت ذبحها، فجاء زوجها وأوقالت: أنت التً ذبحته، ثم ضربتها ضربا م

«منها وقال: وهللا لم تفعل ذلك
1
فظلمتها واعتصمت حبل هللا فٌها، فخرجت المرأة فارة  .

، وكان لدٌها بعض النقود، وفً طرٌقها فً احدى القرى وجدت أٌن تتوجه بنفسها ال تدري

ٌا قوم »فقالت أنه حً، وبذلك المكان هناك رجل مصلوب على جذع إالّ الناس مجتمعون، 

قتله أو صدقة كذا وكذا من الدراهم،فقالت:خذوا  ره إالّ ؟ قالوا لها:أصاب ذنبا ال ٌكفّ ماله

ونذر على نفسه أن ٌخدمها هلل حتى ٌتوفاه الموت، ثم بنى  فتاب على ٌدٌها،،الدراهم وأطلقوه

ار ٌحتطب وٌأتٌها بقوتها، واجتهدت المرأة فً العبادة حتى سكنها فٌها وصألها صومعة 

.«كان ال ٌأتٌها مرٌض أو مصاب فتدعو له إال شفً
2

رغم  حظ من خالل هذا المقطع أنّ نال

ظروفها وقساوة الحٌاة علٌها، فإنها كانت تسعى هذه المرأة وراء فعل الخٌر كما اجتهدت فً 

جاءها مرٌض أو مصاب فتدعو له فٌشفى،ومع هللا سبحانه وتعالى إذا  لالعبادة، وبفض

فكان من قضاء هللا تعالى أنه نزل بأخً »مرور الوقت أصٌب بالمرض كل من أذاها،

زوجها الذي رجمها عاهة فً وجهه وأصاب المرأة التً ضربتها البرص وابتلى الشاطر 

تت، فأسف بوجع أقعده، وقد جاء القاضً زوجها من حجه وسأل أخاه عنها، فأخبره أنها ما

علٌها واحتسبها عند هللا، ثم تسامعت الناس بالمرأة حتى كانوا ٌقصدون صومعتها من 

ت هذه المرأة أطراف األرض، ذات الطول والعرض. فقال القاضً ألخٌه: ٌا أخً هل قصد

ة مرألً إلٌها، وسمع زوج الى ٌدٌها شفاء؟ قال: ٌا أخً احملن ٌجعل لك عالصالحة لعل هللا

.«لٌهاا البرص، فسار بها إالتً نزل به
3
ٌتجسد لنا فً المقطع بأّن هللا إنتقم منهم بأشد  

 اللجوء إلٌها، دون علمهم من هذه المرأة دواء لكل داء، وماكان علٌهم إالّ  األمراض وجعل

بأن هذه المرأة هً تلك المرأة التً كانوا ٌؤذونها، حٌث كانت ترى جمٌع الناس الذٌن كانوا 

ٌقصدونها دون أن ٌراها أحد، ولدٌه خادمها حٌث رغبوا إلٌه الجماعة المصابة بالمرض فً 

رة ووقفت عند الباب تنظر زوجها وأخاه أن ٌستأذن لهم فً الدخول ففعل، متنقبة ومستو
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ما بكم مٌا هؤالء انكم ما تسترٌحون »ة وعرفتهم وهم ال ٌعرفونها، فقالت لهم:أواللص والمر

ه ما هو متوجه إلٌه. العبد إذا اعترف بذنبه تاب هللا علٌه، وأعطا حتى تعترفوا بذنوبكم فإنّ 

ه أنفع ألخٌه: ٌا أخً تب إلى هللا وال تصل على عصٌانك فإنّ فقال القاضً 

«بخالصك
1
بمعصٌاتهم التً ع أن المرأة طلبت منهم اإلعتراف وٌتجلى فً هذا المقط.

 ارتكبوها من قبل لكً ٌغفر هللا لهم ودلٌل فً ذلك قولها:

 ام  ت  ك   د  ــق   ان  ـرا ك  س   للا   ر  ـظه  ـي  و             ا  ـم  ل  ظ   ن  م  و   م  ول  ظ  م   ع  م  ج  ي   وم  الي  » 

 اـ  مز  ل   ه  ــ  تاع  ط   ن  ــــم   للا   ع  ــرف  ـــي  َ                وه  ـل   ب ون  ـن  مذ  ال   ل  ذ  ــت   ام  ق  م   ذا  ه       

          اـ  غم  ر   ن  إي و  اص  الع   ط  خ  ن س  إا و  ذ  ه               ا ـن  د  ي  س  ا و  ن  ل  و  ـم   ق  الح   ر  ظه  ـ  يو       
 اـم  ل ـ ا ع  ــم   للا   اب  ــ  قع  ب   ه  ـــــن  أ  ك   ه  ط  خ  س  أ  و                      ىل  و  الم   ر  اه  ج   ن  م   ح  ي  و  اي     

«اــم  ص  ت  ع  م   الل  ب   ن  ك  ف   ه  ـل  ى ال  قو  ـ  ت                يـف   ك  ح  ي  و   ن العز  إز  الع   ب  ال  ا ط  ي   
2

 

لم من وتقصد المرأة من هذا القول أن الٌوم ٌنتصر الحق على الباطل والمظلوم على الظا

اآلن اقول الحق، فعلت بزوجتك »قال أخو القاضً:، حٌث خالل كشف أسرارهم المكتومة

اء: وأنا كانت عندي امرأة فنسبت إلٌها ما لم اعمله لبرصما هوكذا وكذا وهذا ذنبً. فقالت ا

مرأة ألقتلها بعد مراودتها عن اوضربتها عمدا وهذا ذنبً. فقال المقعد: وأنا دخلت على 

.«ذنبًنفسها وامتناعها فذبحت صبٌا كان بٌن ٌدٌها وهذا 
3

إعتراف كل واحد منهم وبعد 

ك رٌتهم ذل المعصٌة فأرهم عز الطاعة إنّ أهم كما اللّ »لت ربها بدعابها لهم فقالت: أبذنبه س

. وجعل القاضً ٌنظر إلٌها وٌتأملها فسألته عن وجلّ كل شٌا قدٌر، فشفاهم هللا عزّ  على

ت. فعرفته بنفسها وجعال سبب النظر. فقال: كانت لً زوجة ولوال أنها ماتت لقلت أنها أن

علٌهما به من جمع شملهما، ثم طفق كل من أخً القاضً  على ما منّ  وجلّ ٌحمدان هللا عزّ 

واللص والمرأة ٌسألونها المسامحة، فسامحتهم وعبدوا هللا فً ذلك المكان مع لزوم خدمتها 

.«إلى أن فرق الموت بٌنهم
4
ة الصالحة كانت أنستنج من خالل المقطع األخٌر أن هذه المر 
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تعامل المسٌا إلٌها باإلحسان، وتصبر على ما ٌصبها، وتسامح من ٌظلمها، وهذه الصفة ال 

أرباب العقول النقٌة، فالتسامح لٌس السذاجة والتصالح لٌس بالدة، ألن العفو  ٌتصف بها إالّ 

من سورة  «.ى هللَا لَ عَ  ه  ر  ج  أَ فَ  حَ صلَ أَ ا وَ فَ عَ  ن  مَ فَ »تعالى:  همن شٌم الكرام، وقٌم الكبارلقول

 .03الشورى اآلٌة

إن ما فعلته هذه المرأة اتجاه خصومها كان نتٌجة تقربها إلى ربها حٌث جزاها هللا    

 سبحانه وتعالى على أخالقها الفاضلة وجمعها بزوجها بعد فراق طوٌل.

 المصالحة مع اآلخر:2-1-2-

حٌث ظهر هذا نوع من المصالحة فً ألف لٌلة ولٌلة بعدما كان الصراع بٌن األنوثة    

هجوم  خذة من الدفاع وسٌلة لصدّ ة، وأصبحت المرأة متّ وجٌّ والذكورة بسبب الخٌانة الزّ 

ة اإلطار حٌث استطاعت اآلخر )الذكر(، فقد نجد أن أول مساٌر مع الحالة برزت فً قصّ 

منها إلحتوابه وقد نجحت بفضل ذكابها وفطنتها،  ةشهرٌار" محاولشهرزاد مساٌرة الملك"

فس ومع اآلخر، فقد تصالحت هنا سمت العالقة بٌنهما بنوع من المصالحة مع النّ ولهذا فقد اتّ 

صالح مع اآلخر، رورة تصالحا من نوع آخر، وهو التّ مما استدعى بالضّ  كورة مع األنوثةالذّ 

ا وصلت إلى حضرت الملك بكت، ثم لمّ »شهرٌار" " عقدة لتً كانت تشكّ أي مع األنثى الّ 

«ع أختهاها ترٌد أن تودّ ا بها فأخبرته بأنّ فسألها الملك عمّ 
1

وقد بدأت "شهرزاد" بإستعطاف 

ًّ ة "شهرٌار" فكانت مرحلة الوداع وهً تحمل معنى الخنوع والضّ إنسانٌّ   عف اإلنسان

والخوف من المصٌر وهً أسلحة ٌمكن إدراجها ضمن المواجهة لكن كانت فً ٌد"شهرزاد" 

نوعا من المساٌرة واإلستحالة للملك"شهرٌار" جعلت من الحكً صلة تقٌم جسرا من 

باهلل علٌك ٌا أختاه حدٌثنا حدٌثا »:وسارعت أختها إلى القول واصل بٌنها وبٌن الملك،التّ 

«ا وكرامة إن أذن لً الملك، أذن الملك لها....الت حبّ نقطع به سهر لٌلتنا، فق
2

وهنا فتحت 

وافق بٌنها وبٌن الملك"شهرٌار" إذ جعلته ٌستعد لسماعها وهً خطوة "شهرزاد" بابا للتّ 

ل بعد حكاٌات "شهرزاد" ذي تحوّ الّ  تً كان علٌها "شهرٌار"ة بالمقارنة مع الحالة الّ إٌجابٌّ 
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ة إلى موجود بالفعل عارف ومن مستمع موجود بالقوّ  من قاتل ظالم إلى مستمع متشوق

ة وأن تسترجع لألنثى موقعا آخر واستطاعت "شهرزاد" أن تعٌد بناء المدٌنة الشهرٌارٌّ 

، تنتصر "شهرزاد" وٌنفذ ذي نصل إلٌه هو شراء الحٌاة بالفنّ ٌتجاوز الخطٌبة، والجزاء الّ 

ر فً حكاٌات "ألف وهذا المعنى ٌتكرّ ها استطاعت أن تصوغ حكاٌة جمٌلة، بنات جنسها ألنّ 

عٌف الضّ  عٌف، لكنّ بقتل الضّ  القويّ  ة إلى فداء فكثٌر ما ٌهمّ ل القصّ لٌلة ولٌلة" حٌث تتحوّ 

ال فً مرأة دور فعّ لل اللة البعٌدة وراء ذلك حٌث أنّ والدّ  ٌحكً له قصة فٌطلق سراحه

زاد" المكافحة العفٌفة و ة "شهرة بدورها مثل: شخصٌّ المجتمع فقد تكون امرأة إٌجابٌّ 

 اهرة.الطّ 

 عصب مع اآلخر:الت  2-2-

ة خذ أشكاال عدوانٌّ ة عندما ٌتّ ة شدٌدة الخطورة، وبخاصّ ب ظاهرة اجتماعٌّ عصّ التّ  إنّ 

ًّ »عنٌفة، وٌرى اآلخر على  د فٌرى نفسه دابما على حقّ ٌتشدّ نسانٌجعل اإل فهو شعور داخل

.«ة أو برهانباطل بال حجّ 
1

أحد، وال ٌأخذ به، وال ٌحترمه، وهذا ما ٌجعله ال ٌقبل برأي 

خر، ة مع اآلوٌظهر ذلك على الواقع العملً من خالل بعض الممارسات تظهر فٌها الحدّ 

قلٌل أي أو التّ ، وقد ٌصل األمر إلى انتقاص المختلفٌن معه فً الرّ أيومع أصحاب هذا الرّ 

عصب سبب ربٌسً لتفرقة وإنسانٌتهم، فالتّ  من شأنهم، وعدم احترام مشاعرهم، وحقوقهم،

 وافق معه. إنّ عاٌش والتّ تها وعدم اجتماعها، فهو سبب رفض اآلخر ورفض التّ ة وتشتّ األمّ 

، هو الخوفما كان مضمونه الحقٌقً بّ ، رجاه الجماعات األخرىجاه عدابً اتّ ب هو اتّ عصّ التّ 

 خراآلظر النّ وهذا ٌمنع اآلخر من أن ٌعرض وجهة نظره، خوفا من وجهة 

 عصب مع اآلخر:أنواع الت  -3

خذ العدٌد من األشكال ، أو لمبدأ، وهذا ما ٌجعله ٌتّ عصب لرأي ما، أو لجماعة ماون التّ قد ٌك

 ها ما ٌلً:همّ أتً من والّ 
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 عصب العرقي: الت  -1-3

وٌكون على أساس النوع »هو التشدد الذي ٌكون لصالح عرق على حساب عرق آخر

عراق األخرى، ألهر هؤالء اإلحترام لفال ٌظ« اتفقت. أوالبشري، سواءا اختلفت األلوان 

بإنسانٌتهم، وهذا وقد ٌتجاوز ذلك إلى التعدي على حقوقهم، وتهمٌشهم وعدم اإلعتراف 

فرس قة بٌن العرب والالب العرقً ٌظهر فً ألف لٌلة ولٌلة بسبب سوء العالنوع من التعصّ 

احذر أن تسمع كالم »( تحذر ابنها )حسن( وتقول له:772)األعاجم( فنجد األم فً اللٌلة )

الناس خصوصا األعاجم، فإن هؤالء غشاشون ٌمارسون صنعة الكٌمٌاء وٌنصبون على 

.«الناس
1

لكن الفتى ال ٌسمع نصٌحة أمه، فٌقع ضحٌة األعجمً )بهرام( الذي ٌبغض 

، بقدرته على تحوٌل الناس إلى ذهب ، فسلب عقل الفتىتدٌنالمسلمٌن كثٌر وٌتظاهر، بال

لهذا ٌدعوه إلى بٌته حٌث ٌضع له البنج فً قطعة حلوى، وبعد أن ٌتخدر الفتى، 

.«وقعت ٌا كلب العرب»ٌتفوه)بهرام( بعبارة غاضبة، توحً بالعقد وٌقول له:
2

وكان ٌتبادل 

( ٌتوجه بمثل 667)غرٌب( فً اللٌلة)الفرٌقان المتنازعان لغة متوترة، إذ وجدنا العربً 

ٌا كلب العجم »هذه العبارة الحاقدة إلى قابد فارسً)رستم( حٌن دعا النار لتباركه فقال له:

«النار لٌست معبودا
3
وبذلك تنقل لنا هذه اللغة الحاقدة مالمح صراع عرقً، ٌتم على  

 أساسه رفض التعاٌش مع اآلخر لعدم انتسابه إلى عرقه نفسه.

 ب الديني:لتعص  ا-2-3

ب شخص أو جماعة لدٌن معٌن أو حتى لمذهب معٌن فً دٌن معٌن، وٌمكن أن هو تعصّ 

وهو أخطر أنواع التعصب »نسمٌه أٌضا بالتطرف الدٌنً أو الهوس بأفكار دٌنٌة متطرفة

«و على المجتمع نسانوأشدها خطرا على اإل
4

ب دٌنٌا تسٌطر علٌه مشاعر والمتعصّ . 

وهذا ما نجده متجسدا فً  ٌتعدى من ال ٌتبع دٌنه سواء بالفعل أو بالكلمةعدوانٌة تجعله 
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قال مرعش: ابتونً برّبتً فأتوه بتنور من ذهب »حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة فً المقاطع اآلتٌة:

خضر ولهٌب أفوضعوه بٌن ٌدٌه واشعلوه بالنار ورموا علٌه العقاقٌر، فطلع علٌه لهٌب 

«والحاضرونلملك أزرق ولهٌب أصفر، فسجد له ا
ففً المقطع األول نرى أن مرعش .1

ٌعبد النار وٌسجد لها، وعندما رأى كل من غرٌب وسهٌم واقفٌن ال ٌسجدان اشتد غضبه 

 السجود ال ٌكون إالّ  نّ إٌا كلبان ما لكما ال تسجدان؟ فقال غرٌب: وٌلكم ٌا مالعٌن »وقال

وخلق الخلٌال، وهو الذي خلق الجنة  وإبراهٌمنوح وصالح وهود  للملك المعبود، ربّ 

.«األشجار واألثمار، فهو الواحد القهار
2
فً المقطع الثانً نلتمس التعصب الدٌنً تمثل فً  

ذان ال م وغرٌب اللّ ٌتالف وجهة النظر الدٌنٌة بٌن مرعش الذي ٌعبد النار وبٌن سهإخ

كالم غرٌب ألنه ال ٌرٌد من ا سمع هللا، وهذا ما زاد من حّدة التعصب لمرعش لمّ  ٌعبدان إالّ 

فوا فو هذٌن الكلبٌن وقّربوهما لّربتً. فكتّ كتّ »لته، حٌث صاح على قومه وقال: مال ٌتبع 

ذا بّشرافة من شرارٌف القصر وقعت على إسهٌما وغرٌبا وأرادوا أن ٌرموهما فً النار، 

.«التنور فانكسر وانطفأت النار وصارت رمادا
3

تج أن من خالل المقطع الثالث نستن

استخدام العنف وهذا ما فعله مرعش ضد سهٌم وغرٌب لكن إلى ب الدٌنً ٌؤدي التعصّ 

 بفضل هللا سبحانه وتعالى انطفبت النار ونجا المسلمان وخذل من كفر.

ً ٌؤدي إلى اإلنغالق الفكري وعدم قبول الرأي اآلخر ومن اآلثار ب الدٌنّ التعصّ  إنّ    

حصرها فهً تنتج عنها دمار المجتمع بأكمله والتً تتمثل اإلجتماعٌةله كثٌرة، وال ٌمكن 

بنشوء األفكار الضالة، وظهور التناقض فً حٌاة الناس، وما ٌجدونه من مفارقات عجٌبة 

خالل ظهور التناقضات الكبٌرة فً ما ٌقرأ المرء وما  بٌن ما ٌسمعون وما ٌشاهدون، من

ا ٌدرس من خالل احداث اختالال كبٌر فً ٌراه وما ٌتعلمه وما ٌعٌشه وما ٌقال وما ٌعمل وم

 التصورات وارتباكا فً األفكار، والتً تؤدي إلى تفكك المجتمع وعدم ترابطه.

 

 

                                                           
 .121:ص،1ألف ليلة وليلة:ج-1
 .121ص:،نفسهالمصدر -2
 .121:ص ،المصدر نفسه-3



 الفصل الثاني                                           الحوار مع اآلخر وأشكاله في ألف ليلة وليلة
 

46 
 

 الصراع بين األنا واآلخر:-3-3

غالبا ما نجد فً حٌاتنا الٌومٌة هذا النوع من الصراع الذي ٌتخذ أشكاال متغاٌرة  إنّ    

)الجنس الذكري اإلبداعات ومنها صراع بٌن األنا واآلخرأٌضا فً ومتنافرة، وكما نجده 

ة، وهً أول صراع ظاهر فً "ألف لٌلة ولٌلة" أواألنثوي( وهً العالقة بٌن الرجل والمر

أصبحت األنوثة معادال للخٌانة، فكل أنثى فً المملكة  بداٌة هذا الصراع هً الخٌانة، إذو

 »شهرٌار بداٌة اكتشافه خٌانة زوجته وقتلهاهً خابنة، نذكر)الذكر( الملك "شاه زمان" أخو 

فلما كان نصف اللٌل تذكر حاجة سببها فً قصره فر ودخل قصره فوجد زوجته راقدة فً 

فراشه معانقة عبدا أسود من العبٌد، فاسودت الدنٌا فً وجهه، وسل سٌفه ضرب اإلثنٌن، 

.«فقتلهما فً الفراش
1

...فنظر وإذا »لملك شهرٌارواكتشافه للمرة الثانٌة خٌانة زوجة أخٌه ا

، وامرأة أخٌه تمشً بٌنهم، وخرج من عشرون جارٌة وعشرون عبداباب القصر قد فتح 

وهً غاٌة الحسن والجمال حتى وصلواإلى فسٌقٌه وخلعوا ثٌابهم، وجلسوا مع بعضهم 

قته وكذلك فعل ا أسود فعانقها وعانالبعض، وإذا بإمرأة الملك تقول: ٌا مسعود فجاءها عبد

«باقً العبٌد بالجواري ولم ٌزالو حتى ولى النهار...
2

دور المراة الخابنة  لقد مثلت الزوجة. 

فً قصص ألف  لزوجها، فهً الملكة التً توقع عبدا أسود، والخٌانة هً العنصر الظاهر

نتقام لنفسه بأن ٌتزوج كل لٌلة إمراة عذراء ثم ٌبعثها بعد فشهرٌار قّرر اال» لٌلة ولٌلة،

اللٌلة إلى وزٌره لٌقتلها، وهكذا ٌفعل مع جمٌع نساء المملكة إلى أن وصلت"شهرزاد" قضاء 

رمز الخالص وصورة االنثى المتحدٌة التً تصارع من أجل إثبات فكرة نفٌها إذ غامرت 

"شهرزاد" بنفسها وواجهت قهر السلطان بسالح الكلمة وقدمت نفسها فداء لبنات جنسها 

إعدامها عن طرٌقة الحكاٌة، حٌث أن شهرزاد لم تكن طوال  متحدٌة الموت ومؤجلة قرار

ألف لٌلة ولٌلة" امرأة واحدة بل كانت ألف امرأة ففً كل قصة كانت تنزع من شخصٌته "

.«"شهرٌار" بعضا من تحدٌه وظلمه
3
النماذج الموجودة فً هذه القصص مزٌج من  إنّ و

فحسب، بل هً أٌضا األنثى  الشخصٌات السلبٌة واإلٌجابٌة لألنثى فلٌست هً الخابنة

 الّطاهرة والعفٌفة النقٌة.
                                                           

 .4:ص،السابقالمصدر -1
 5:ص،المصدر نفسه-2
 .228: ص)د،ط،ت ،ش (،،ينظر: نزيهة زاغر:معمارية البناء السردي بين ألف ليلة وليلة والبحث عن الزمن الضائع-3
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 التكب ر:-4-3

هو حالة تدعو إلى اإلعجاب بالنفس، والتعاظم على الغٌر، بالقول أو الفعل، وهو من    

حٌث ٌشعر المتكبر باإلستعالء الذاتً »أخطر األمراض الخلقٌة وأشدها فتكا فً اإلنسان،

«اآلخرٌن،على األقران، وبالتمٌز على 
1

عن نسانوٌعتبر التكبر من األسباب التً تبعد اإل

طاعة هللا سبحانه وتعالى ونجد هذا النوع من التعالً فً حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة كما فً 

ٌا غالم دونك هذا الظبً فأتٌنً به، فرفع الصبً رأسه إلٌه وقال له: جاهال »المقاطع اآلتٌة:

ٌّا باإل ار، وفعلك ً باإلحتقار وكالمك كالم جبّ نار وكلمتصغستبقدر األخبار، لقد نظرت إل

«فعل حمار
2
فهناك إشارة فً المقطع قٌمة مهمة تمثلت فً اإلستعالء والتكبر التً تمٌز بها .

، بالفصاحة والتواضع وحسن األخالقالخلٌفة "هشام بن عبد المالك" فً حٌن ٌقابله الغالم 

ٌوم فقال هشام وقد تزاٌد به الغضب ٌا صبً، لقد حضرت فً »وكما ٌرد فً مقطع آخر

صرم عمرك فقال وهللا ٌاهشام لبن كان فً المدة نملك واأحضر فٌه أجلك وغلب عنك 

.«تأخٌر ولم ٌكن فً األجل تقصٌر فما ضرنً من كالمك ال قلٌل وال كثٌر
3
فإذا بحثنا على  

. ، ضا بالقدرم والرفس وقناعة الغاالنلأهم قٌمة برزت من خالل هذا الحوار فهً الثقة با

عله ٌقتنع بشٌا مهم إٌمان الغالم ج حٌث أنه تلقى تهدٌد بالقتل من طرف الخلٌفة ولكن قوة

بر كذلك فً حكاٌة وقد ورد التكّ  له، فلٌس هناك من ٌؤخره أو ٌقدمه،ه إذا قرب أجأنهو 

قال شمس الدٌن  شمس الدٌن وزٌر مصر ونور الدٌن وزٌر البصرة فً المقطع اآلتً:

أراك تقصر وتعمل ابنك أفضل من بنتً، الشك أّنك ناقص عقل وال لك أخالق »ألخٌه:

شفقة علٌكولكً تساعدنً  حٌث تذكر شركة الوزراة. و أنا ما أدخلتك معً فً الوزارة إالّ 

زوج بنتً لولدك ولو طرك وحٌث أن هذا القول قولك فال أوتكون لً معٌنا وال أكسر بخا

.«ها ذهباوزنت ثقل
4
رفً هذا المقطع من خالل اعتداء شمس الدٌن ٌتجلى التعالً والتكبّ  

ر، وٌظهر بنفسه وتفضٌل ابنته على ابن أخٌه،حٌث رفض أن ٌزوجها إٌاه  بداعً التكبّ 

التعالً أٌضا من خالل كلمة "شفقة" فالشافق حتما أعلى مكانه من المشفوق علٌه. وفً 

                                                           
 .21:ص،ه1430(،1ط‘)،مجموعة زاد النشرالكبرمحمد صالح المنجد: -1
 .18: ص،3ت(جالعلمية)د.ط، :بيروت، دار الكتبألف ليلة وليلة-2
 .19ص،المصدر نفسه-3
 .103:ص،األول الكتاب ألف ليلة وليلة:-4
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.«ٌا ملعونة أنت فرحانة بهذا السابس»البنته:المقطع الثانً ٌقول الوزٌر 
1

فً هذه العبارة 

تعالً وتكبرا حٌن ٌرفض الوزٌر بشّدةزواج ابنته من السابس بحكم الفارق الكبٌر فً 

المكانة اإلجتماعٌة والوظٌفة. وأما فً المقطع الثالث نرى أن الوزٌر صاح على األحدب 

«قطعت رأسك بهذا السٌف وإالتكلم »وقال له:
ٌتجسد التعالً من خالل اللغة التً ٌتكلم .2

بها الوزٌر، فقد استعمل فعل األمر "تكلم" الدال على إستعالء األمر على المأمور، ونلمس 

 التعالً أٌضا من خالل تهدٌد الوزٌر لمخاطبه"السابس" بقطع رأسه بالسٌف.

ر الّدٌن حسن ستعالء فً قصة أخرى، أال وهً قصة عجٌب بن بدر واالد التكبّ وٌتجسّ    

.«من فٌكم مثلً؟. أنا ابن وزٌر مصر»ففً المقطع األول ٌقول عجٌب لألوالد:
3
فً هذا  

القول استعالء وتكبر، حٌث استعمل المتكلم استفهاما غرضه نفً ابن الوزٌر مساواتهمع 

ر، وٌسمى هذا التعالً )تعالً أقرانه، فهو ٌسمو بنفسه وٌتعالى على أقرانه لكونه ابن وزٌ

ٌّلك أنت »الثانً نظرت جدة عجٌب إلى الخادم وقالت له: عنتماء(، وأما فً المقطباال و

.«أفسدت ولدي، ألّنك دخلت به إلى دكاكٌن الطباخٌن
4

ٌظهر التكبر والتعالً فً هذه العبارة 

الجّدة أكل حفٌدها عند دكان الطباخ ألن الوزراء والسادة ال ٌلٌق بهم  من خالل معارضة

هذا »وارع والّدكاكٌن. وكذلك فً المقطع الثالث نجد بدر الّدٌن ضحك وقال:األكل فً الش

.«الطعام ما ٌحسنه أحد إال أنا ووالدتً
5
ٌتجلى التعالً من خالل اعتدادبدر الّدٌنحسن بنفسه  

ووالدته وافتخاره بفّن الطبخ وتعرفه على غٌره فٌه. وأما فً المقطع الرابع تقول والدة 

هو. وهو ولدي بدر الدٌن حسن  فما طبخ حب الّرمان هذا إالّ  اً الدنٌإن كان ولدي ف»حسن:

.«ه طبٌخهأنا، ألّنً علمت ال شك فٌه وال محالة. ألّن هذا الطعام ما أحد ٌطبخه غٌره إالّ 
6
 

اعتدابها بإٌنها، حٌث جعلت إتقان طبخ حّب الرمان ونلتمس من هذا القول تعالً األم لنفسها 

. وفً حكاٌة الصٌاد والعفرٌت ٌظهر خطاب التعالً فً المقطع حكرا علٌها وعلى ابنها

وإذا ببنت عمً قد دخلت على عبد أسود له شفقة كالغطا، وشفقة كالوطا، وشفة تلقط »اآلتً:

                                                           
 .116:ص،السابقالمصدر -1
 .117:ص،المصدر نفسه-2
 .119:ص نفسهالمصدر -3
 .126:ص،المصدر نفسه-4
 .126:ص،نفسه صدرالم-5
 .127: ص،المصدر نفسه-6
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«الرمل إلى الحصا
1
ٌّد من العبد نلمس خطاب التعالً فً هذه العبارة . من خالل سخرٌة الس

ٌّة تعّبر هنا عن تعالً الساخرعلى الذي كانت تخونه معه ابنة عمه)زوجته(،  السخر

( نجد التعالً ٌظهر فً هذا المقطع حٌث قال 93المسخور منه. وفً حكاٌة أخرى من اللٌلة)

«مثلً ٌخطب من مثلك بنتا وتمنعها منً»السلطان للوزٌر:
2

عبارة "مثلً ٌخطب من . تدل 

تدل فً المقابل عل الحّط  مثلك" على تعالً السلطان وتسامٌه واعتداءه بمكانته وسلطته كما

 من قٌمة وزٌره.

 ة:السخري   -5-3

وٌكون »هً اإلستحقار واإلستهانة والتنبٌه على عٌوب والنقابض على وجه ٌضحك منه،   

ذلك بالمحاكاة بالقول أو الفعل أو اإلشارة أو اإلٌماء، وتقوم على أساس اإلنتقاء للّرذابل 

«والحماقات والنقابص الفردٌة والجماعٌة
3

،حٌث تمثلت هذه السخرٌة فً حكاٌات ألف لٌلة 

ًّ إالّ »ولٌلة فً المقاطع اآلتٌة: ًّ عل العبٌد السود بعدما كنت ال أرضً  قالت ابرٌزة: ما بق

«بالملوك الصنادٌد
4
ففً هذا المقطع استهزأت ابرٌزة من العبد الغضبان عندما عرض .

الملوك الصنادٌد التً رفضتهم من قبله نه بمقارنته مع وحطت من قٌمته وشأ علٌها المنكر،

أن الملك بعدما أقسم أن ٌزوج بنت الوزٌر لمنهو أقل »وفً مقطع آخر قالت شهرزاد:

الرجال قدرا، أمر الملك باحضار سابسه وٌكتب كتابه على بنت الوزٌر بالقهر وان ٌدخل 

طان وهم حوله فً علٌها فً هذه اللٌلة وأن ٌعمل له زفاف، وقد تركه وهو بٌن ممالٌك السل

.«أٌدٌهم الشموع موقدة ٌضحكون علٌه، وٌسخرون منه على باب الحمام
5
ونستنتج من هذا  

المقطع أن الملك زوج بنت الوزٌر بخادمه غصبا عن أبوها وجعل ممالٌكه ٌحتفلون له، 

رغم أنها كانت تحب إبن عمها، وفً مقطع آخر نجد بنت  وٌستهزبون به معه هذه الفتاة

ٌا حبٌبً وإلى هذا الوقت وأنت قاعد، لعّل »در الدٌن ابن عمها:بت الحسن تقول لالوزٌر س

                                                           
 38: صالمصدر السابق ،-1
 .112:ص،المصدر نفسه-2
م 2012ه/ 1433 (1ط)دار حامد،عمان األردن، والفكاهة في النثر العباسي لسخريةانزار عبد هللا خليل الضمور: -3

 .16:ص،
 .250:ص،الكتاب األول :ألف ليلة وليلة-4
 .14:ص 3ج،م( الليلة الثانية وعشرون1999ه/1420دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،) ألف ليلة وليلة:-5
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صل السابس قال الحسن بدر الدٌن: وأي شٌا أواألحدب وأنت مشتركان فً...ف السابس

؟ أأنت أم هو؟ قال حسن بدر الٌك؟ ومن أٌن له أن ٌكون شرٌكً فٌك؟ فقالت: ومن زوجً 

ذا إال سخرٌة به لنضحك علٌه فلما رأت المواشط : ٌا سٌدتً نحن ما عملنا هالدٌن

والمغنٌات وأهلك حسنك البدٌع خافوا علٌنا من العٌن، ولما سمعت ست الحسن هذا الكالم 

«ت نارينطفأافرحت وتبسمت وقالت: وهللا لقد 
1

خبر ابنت  فً هذا المقطع نجد بدر الدٌنً. 

وخوفا علٌها من العٌن ستهزاء به فقط االعمه بان زواجها من السابد األحدب ما كان إال 

ألنها كانت جمٌلة كثٌرا، وفً مقطع آخر نجد األوالد ٌرٌد أن ٌلعبون لعبة ولكن ما ٌلعب 

 معهم إال من ٌقول اسم أمه واسم أبٌه، واتفقوا على ذلك، حٌث كل واحد منهم قال اسم أبٌه

الحسن وأبً شمس أنا اسمً عجٌب وأمً ست » وأمه، إلى أن جاء دور عجٌب. فقال:

الوزٌر ما هو أبوك. فقال عجٌب: الوزٌر أبً حقٌقة،  نّ إالدٌنالوزٌر بمصر. فقالوا: وهللا 

«لك ضحك علٌه األوالد وصفقوا علٌهفعند ذ
2
نالحظ من خالل هذا القول أن األطفال  .

ٌسخرون وٌستهزبون بعجٌب ألنه ال ٌعرف أبوه الحقٌقً، وقالوا له األوالد فً هذا 

أنت ما تعرف لك أبا فقم من عندنا فال ٌلعب معنا إال من ٌعرف اسم أبٌه، وفً  »:المقطع

الحال تفرق األوالد من حوله وتضاحكوا علٌه فضاق صدره وانخنق بالبكاء. فقال له 

العرٌف: هل تعتقد أن أباك جدك كالوزٌر ابو أمك ست الحسن أن أباك ما تعرفه انت وال 

عرف لك أبا األحدب وجاءت الجن فناموا عندها فإن لم تنحن ألن السلطان زوجها للسابس 

.«ٌجعلوك بٌنهم ولد زنا
3

جتماعٌة ط االستهزاء تقطع الروابالسخرٌة واال نّ وهذا ٌعنً أ

وتشتت العالقة بٌن القابمة على األخوة، التواد والتراحم، ولقد تجسدت فً المقطع األخٌر 

ستهزاء بغضب عجٌب مما أدى هذا االحتقار،من ظروفهم، ّرض لالٌن تعحعجٌب وزمالبه 

م                            ن بٌنهابب عدم سماح له بإٌجاد مكبالظلم واإلجحاف بسه واحساس  
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فٌها السخرٌة، ففً المقطع  وأما فً حكاٌة الثور مع الحمار نلتمس عدة مقاطع وردت   

«هنٌبا لك أنا تعبان وأنت مسترٌح»:سمع التاجر الثور وهو ٌقول للحمار:األول
1

. ٌسند 

ة للضحك وٌنقد رالكاتب أفعاال وصفات إنسانٌة للحمار والثور، مما ٌجعل هذه العبارة مثٌ

السخرٌة فً شكر ثلت الكاتب من خالل قٌمة غٌر أخالقٌة)الحسد(.وفً المقطع الثانً تم

فلما رجع آخر النهار بعدما حرث علٌه الٌوم كله شكره الثور على تفضٌالته »:الثور للحمار

«ألنه اراحه من التعب فً ذلك الٌوم. فلم ٌرد علٌه الحمار جواٌا وندم شدة الندم.
2

فً هذه 

اق، وكان العبارة سخرٌة من غفلة الحمار وحمقه حٌث تعلم الثور حٌلة فأعفاه من العمل الش

بدٌال له، كما نجد سخرٌة الثور من الحمار وذلك من خالل شكره. وأما فً المقطع الثالث 

ن لً خمسٌن زوجة أراضً إوهللا ان استاذنا قلٌل العقل. »تجسدت السخرٌة فً قول الدٌك:

.«هذه أصالح هذه وأستاذنا ماله إال زوجة واحدة وال ٌعرف ٌسوس امره معها
3
تتجلى  

العاقل الذي عجز عن نسانخالل استهزاء الدٌك غٌر العاقل من صاحبه اإل السخرٌة من

لك السخرٌة فً حكاٌة الحّمال ذمراضاة زوجته الواحدة بالّرغم مما أوتً من عقل. ونجد ك

ثم إنهم جلسوا للشراب والمنادمة.فنظر الخلٌفة إلى الثالثة »والثالث بنات فً المقطع اآلتً:

فتعجب من ذلك. ونظر إلى البنات وما هن فٌه من  بالعٌن الشمال،القلندرٌة، فوجدهم عورا 

صورة السخرٌة فً هذه العبارة هً المفارقة العجٌبة . 4«الكمال والجمال فتحٌر وتعجب

مالت ابٌن رجال بعٌوبهم الجسمٌة وسوء مظهرهم وٌنادمون فً سهرة وبنات حسناوات ك

فلما فرغ الحمال من »العور. وفً مقطع آخر:الجمال، فالعبارة تحمل استهزاء من الرجال 

.«شعره ضحكت الصبٌة
5

تتجلى السخرٌة من خالل المفارقة بٌن صفة الجمال وقول 

الشارع، وذلك للتندٌد وانتقاد التطفل على الشعر و األدب. ونجد فً المقطع الثالث نوع من 

«ب.إنً فقٌه عالم وال كتابة غٌر الكس»استهزاء حٌث قال الفتى للخٌاط:
6

صورة السخرٌة 

فً هذا القول هً سخرٌة الكاتب وانتقاده الالذع للناس فً بالدهالذي ال ٌهتمون بالعلم 
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سلوك غٌر أخالقً جماعً، والمعارف والمادٌات وهً حل اهتماماتهم  إن هذه السخرٌة تعد

ٌا مالعٌن، »ٌتجاوز الفردٌة. وأما فً المقطع الرابع غضب الملك من الجماعة وقال:

حكون منً ألجل أمر أقوله لكم؟ فقالوا : أٌها الملك، إن لضحكنا سببا. فقال: وماهو؟ أتض

فقالوا: أٌها الملك، أنت تأمرنا إن نحضر لك الذي كتب هذا الخط والحال ان الذي كتبه قرد 

«ولٌس هو أدمً
1
تتجلى السخرٌة فً كون الكاتب قرد ولٌس إنسان، فقد أسند فعل  · 

بر هذه الصورة الساخرة عن اضطراب القٌم فً المجتمع، وحكم الناس إنسانً لحٌوان، وتعت

مسحور فً صفة قرد. وفً المقطع الخامس  إنسانبالمظاهر دون الجوهر، ألن حقٌقة الفرد 

كلبتٌن سوداوٌتٌن.....ثم وأما أختاك فجعلتهما »إلى حٌوان:إنسانتظهر السخرٌة فً تحول 

نً على خاتم سٌدنا سلٌمان علٌه السالم عن لم تضرّ إن الحٌة قالت لً: وحق النقش الذي 

.«كل واحدة منهما كل ٌوم ثلثمابة سوط جبت وجعلتك مثلهما
2

ة من خالل تظهر السخرٌّ 

تحول األختٌن إلى كلبتٌن بفعل السحر، وأختار الكاتب صور الكلبة السوداء للتندٌد بالغدر 

لسخرٌة فً ألسنة الحٌوان من خالل والشر، فهما صفتان ال ٌلتقٌان باآلدمٌة، كما نلمس ا

إسناد فعل إنسانً)القول( إلى الحٌة، وقد تجسدت السخرٌة أٌضا فً قصة الصبٌة الثانٌة 

فبٌنهما أنا جالسة فً ٌوم من األٌام، إذ دخلت علً عجوز نجد »المضروبة فً المقط األول:

مش ورأس مشموط وحاجب ممقوط وعٌون معجوزة وأسنان مكسورة ووجه أنمش ولحظ اع

.«وجسم اجرب  وقد مابلأغبر وشعر أشهب 
3

تتجلى السخرٌة من خالل الصورة المضحكة 

للعجوز، حٌث اجتمعت فٌها كل العٌوب الجسدٌة، وصورة الكاتب العجوز بالسجع 

هات »والجناس)أشهب،أجرب(. وأما فً المقطع الثانً تمثلت السخرٌة فً قول العجوز:

مالنا  سمعا وطاعة. فأثنت عله العجوز، فقلت:لصبٌة.فقال :دك من النسابج لهذه اأعز ما عن

حاجة إلى ثنابك علٌه ومرادنا أن نأخذ حاجتنا منه ونعود إلى منزلنا. فاخرج لنا ما طلبناه 

«نا له الدراهم فأبى أن ٌأخذ شٌباواخرج
من خالل هذه العبارة ٌسخر الكاتب من ضعف  .4

ة، حٌث رفض التاجر أخذ الدراهم مقابل سلعته وذلك للتقرب أالرجل أمام جمال وحسن المر
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ها النقد والتندٌد. ولقد شراءها بالمال، فالسخرٌة هنا غاٌتإلى المرأة معتبرا إٌاها سلعة ٌمكنه 

ظهرت بكثرة فً ألف لٌلة ولٌلة حٌث نجدها كذلك فً حكاٌة الصبٌة المقتولة فً المقطع 

افترى الكالم الكذب على بنت عمً.  لمت أن العبد الذيفلما سمعت كالم الولد، ع :»اآلتً 

«أنها قتلت ظلماوتحققت 
فً هذه العبارة سخرٌة من الزوج المغفل الذي صدق كذبة . 1

العبد وقتل زوجته بغٌر حق، والخطاب هنا توجهه شهرزاد لشهرٌار بوجود نساء شرٌفات 

لشاب المسحور فً المقطع ، ونجد السخرٌة أٌضا متجسدة فً حكاٌة اولٌس كلهن خابنات

ٌا حبٌبً وثمرة فؤادي، ما أحد غٌرك بقً لً، فإن طردتنً »التالً: وتقول ابنة عّمً للعبد:

ٌا وٌلً، ٌا حبٌبً، ٌا نور عٌنً، ومازالت تبكً وتتضّرع له حتى رضً علٌها ففرحت، 

اكشفً  وقامت وقلعت ثٌابها وقالت له: ٌا سٌدي، هل عندك ما تأكله جارٌتك؟ فقال لها:

«تحتها عظام فٌران مطبوخة فكلٌها اللقان فإن
2
من خالل هذا القول نلتمس أن الساخر .

ٌّد وتتحول السٌدة إلى  )الزوج( استعان بأسلوب المفارقة حٌث ٌتحول العبد الخسٌس إلى س

ٌّة تبكً وتتضّرع بٌن ٌدي العبد تنادٌه سٌدي، وهذه سخرٌة الزوج من زوجته التً  جار

هانت علٌها كرامتها وسخرٌة من العبد الخابن، وٌواصل الزوج سخرٌته من زوجته حٌن 

الغاٌة من هذه  إنّ و فً صورة مّذلة مثٌرة للضحك.ٌطعمها العبد عظام الفبران، فٌصورها 

انة الزوجٌة بسبب طاعة األهواء والعواطف، أما ة هً انتقاد الّرذٌلة المتمثلة فً الخٌّ السخرٌّ 

ففرحت وراحت ثم »فً حكاٌة الحّمال وثالث بنات، قد وردت السخرٌة فً هذا المقطع

وارب ثم التفتوا إلى الحّمال وقالوا: هو عادت ومعها الثالثة العور وهم محلقون الذقون والش

قلندري مثلنا وهو غرٌب أو من البادٌة، فلما سمعهم الحمال قام وحلق عٌنٌه فٌحم، وقال 

«لهم: مابالفقراء أنتم...قالو: نحن نقول نستغفر هللا...ٌا فقٌر
3

ة من خالل تتجلى السخرٌّ 

الجسدٌة حٌن نعتوا بالعور،  وصف الشكل الخارجً للزوار الثالثة والتركٌز على عٌوبهم

وتظهر السخرٌة أٌضا فً الصراع بٌن الحّمال والضٌوف الثالثة، حٌث ٌعٌب الحّمال الفقٌر 

 على الثالثة بالفقر ما ٌثٌر العجب والضحك.
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الحوار مع اآلخر هو تداول الحدٌث والكالم بٌن طرفٌن أو أكثر حول موضوع  نّ إ    

فّعاال وبّناء متمثال فً التسامح الذي ٌتفرع  إٌجابٌامعٌن، حٌث ٌمكن أن ٌكون هذا الحوار

بكونه إلى األخالق الفاضلة التً تعتبر القاعدة األساسٌة فً بناء المجتمعات، كما تنشر 

الوقوع فً المحرمات والممنوعات، فٌعٌش المجتمع آمنا مستقرا ثّم  العدل والمساواة وتمنع

تجسدت هذه األخالق  ٌصبح خالٌا من كل ما ٌشوه وٌزعزع أمنه وٌثٌرالفتن فٌه، وقد

فً"ألف لٌلة ولٌلة" فً حكاٌة المرأة الصالحة فً بنً إسرابٌل، وأما المصالحة مع اآلخر 

نحكم علٌه، وأن تتصالح مع ذاتك ٌعنً أن تقبل هو تقبل اآلخر بكل عٌوبه وضعفه دون أن 

اآلخربكل اختالفاته وتناقضه، ومثلت هذه المصالحة فً "حكاٌة شهرٌار وأخٌه شاه زمان". 

وٌمكن كذلك أن ٌكون الحوار سلبٌا وفاشال إذا كان مبنٌا على طرح األفكار واألمور من 

السٌبة لٌتوقف عن كونه  طرف واحد مع عدم احترام الطرف اآلخر، واستخدام األلفاظ

كوارا وٌصبح تعصبا الذي ٌنقسم بدوره إلى التعصب العرقً وهو التشّدد الذي ٌكون لصالح 

فً"ألف لٌلة ولٌلة" فً سوء العالقة بٌن  عرق على حساب عرق آخر، وتمثل هذا التعصب

العرب والعجم، والتعصب الدٌنً وهو تعصب شخص أو جماعة لدٌن معٌن، وقد تمثل هذا 

التعصب أٌضا فً حكاٌة مرعش الذي كان ٌعبد الّنار، وهناك كذلك الصراع بٌن األنا 

واآلخر وهو نوع من التعصب الذي ٌتخذ أشكاال متغاٌرة ومتنافرة، وقد تجسد هذا الصراع 

المتمثل فً الخٌانة الزوجٌة، وأما التكبر وهوٌعتبر من العادات  فً حكاٌة "ألف لٌلة ولٌلة"

حلى بها بعض من األشخاص فً مجتمعنا، سواؤ بالفعل أو القول، حٌث السٌبة التً ٌت

نلتمس هذه السخرٌة فً حكاٌة"شمس الدٌن وزٌر مصر ونور الدٌن وزٌر بصرة"، وقد 

تجسد التكبر فً حكاٌة أخرى وهً "قصة عجٌب بن بدر الدٌن" باإلضافة إلى السخرٌة 

فاظا تقلب المعنى إلى عكس ما وهً طرٌقة من طرق التعبٌر،  ٌستعمل فٌها الشخص أل

ٌقصده المتكلم حقٌقة، وقد تمثلت السخرٌة فً حكاٌة"الثور مع الحمار" وفً حكاٌة 

 "األحدب" باإلضافة إلى حكاٌة "الحّمال وثالث بنات". 
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 يمكن صياغة أىم نتائج ىذا البحث وخالصتو في النقاط التالية:

خر  وكان صراع بينيما  وىذا ما نشأ الحوار عند اليونان بين طرفين ىما: األنا واآل -1
ركزوا عميو أي استحضار الطرفين  كما جاء مصطمح الحوارية في العصر الحديث 

بمفيوميا ومركز عمى الطبيعة التواصمية لمفظ الذي يكون قاموسيا  "لميخائيل باختين"
نوعان ىما: الحوارية الخارجية والتي تكون بين  "باختين"وتضمنت الحوارية عند 

مية وىي تخص الفرد ذاتو ويكون الحوار مع شخصين أو أكثر  وكذلك الحوارية الداخ
 نفسو.

الحوار أسموب يجري بين طرفين  يسوق كل منيما من الحديث ما يراه ويقتنع بو   -2
 ويراجع الطرف اآلخر في منطقة وفكرة قاصدا بيان الحقائق وتقريرىا من وجية نظره.

يوحي  كانت منطمقة من وضع التتسع لكل أساليب التخاطب  سواء  كممة الحوار -3
 .بو بالخالف أم يوحي

حيث تؤرخ  تحتوي قصص "ألف ليمة وليمة" في مضمونيا عمى مؤشر لحياة المجتمع  -4
وطبقاتيا االجتماعية  وعاداتيا تيا  وأمرائيا  وقاداتيا وأمكنة عديدة بواللعصور عديدة 

 وتقاليدىا وعموميا ومعارفيا.

الذكية المتحدية التي امتمكت مثمت شخصية "شيرزاد" صورة المرأة العربية المثقفة  -5
سمطان الكالم وسحره  فاستغرقت "شيريار" في غيبوبة االستماع حيث انتصرت في 

بنات جنسيا وأعادت لممرأة مكانتيا وقيمتيا في و  دي وأنقدت نفسيا من الموتالتح
 المجتمع.

دور بارز في معالجة النفس البشرية إّن الحوار اليادف المبني عمى أسس االقناع  -6
مثمما فعمت "شيرزاد" مع الممك "شيريار" حيث استطاعت أن تعالج الممك من 

 الصدمة النفسية التي تسببت فييا زوجتو.



 الخاتمة               
 

65 
 

عاشا األخوين "شيريار" "وشاه زمان" وسط بيئة ومجتمع ذكوري ال يحفل بالمجتمع  -7
  وبذلك تعتبر المرأة عندىما مجرد كائنا ال قيمة لو ألنيما لم يشعرا بدفء األنثوي

وكل ىذا بسبب خيانة زوجتييما ليما فقد أفقدتيما جماليما بعاطفتيما ولم يتحسسا 
 لّذة الحياة وجماليا.

تعتبر "شيرزاد" المرأة الوحيدة التي استطاعت الدخول إلى ما في داخل "شيريار"  -8
أدركت أن شفاء "شيريار" ال يكون إال بالحب  حيث عممتو كيف  وبإرادتيا بعدما

يكون عاشقا وحبيبا بعدما كان وحشا ذكريا وغريزيا وقاتال  وقد قربتو من المرأة وًدا 
 .يانظرتو اتجاى رتومعاممة وغيّ 

 ةسواء من الناحي السيسيولوجيابرزت في قصص "ألف ليمة وليمة" العديد من القيم  -9
 )كالخيانة والصراع والتعصب( وما شبو ذلك.السمبية 

الصراع بين "األنا" و"اآلخر" الذي كان بارزا في ىذه القصص يكمن في صراع  -11
بين الرجل والمرأة بين )الجنس الذكري واألنثوي( وصراع بين ثنائية: )الموت والحياة( 

 والقتل. و"شيريار" يمثل الموت االستمرارالتي كانت "شيرزاد" تمثل الحياة و 

 تجيد الحوار كانت األنا ألنو كمما اآلخرالحوار مع األنا ىو جزء من الحوار مع -11    
 اليات تؤدي إلى التفاىم.ب األخرمع  استطاعت أن تتحاور مع نفسيا وتفيميا

مع الذات يكشف عن خبايا النفس والحوار  فالحوار إّن الحوار وسيمة فعالة لمتواصل-12   
 .األخريبحث عن تركيبة المجتمع وبينيما عالقة وطيدة فال وجود ألحدىما دون  اآلخرمع 
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 الملخص

تعد قصص ألف لٌلة ولٌلة سفر من أسفار األمة العربٌة كونها تمتاز بقوة تصوٌرٌة ، ولغة 

سردٌة راقٌة وحكً ٌصور لنا الواقع االجتماعً ، ٌكمن الصراع بٌن األنا واآلخر فً 

حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة فً الصراع بٌن الرجل والمرأة وبٌن ثنائٌة الموت والحٌاة وذلك 

تها "شهرزاد" فً التسلسل السردي الذي كان أسلوبا سحرٌا وبفضله الخطة التً اعتمد

استطاعت ان تنتصر فً األخٌر وتعٌد المرأة مكانتها بعد أن فقدتها فً مملكة الملك 

"شهرٌار"، فاحتل الحوار مكانة مهمة بٌن األنا واآلخر فً هذه القصص،فامتاز الحوار مع 

لى شخصٌة سوٌة ،بٌنما الحوار مع اآلخر ٌبرز األنا بأنه ٌكشف عن خباٌا النفس وٌؤدي إ

تركٌبة المجتمع، فمهما اختالفا هذان الثنائٌة إالّ أنهما وسٌلة فعالة للتواصل ،وهذا ماٌؤدي 

.إلى عالقة وطٌدة بٌنهما فال وجود ألحدهما دون اآلخر  

                                                                                                الكلمات المفتاحٌة:

                                                                                           الحوار-

                                                                                                 األنا-

اآلخر-  

  ولٌلة ألف لٌلة-
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