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ABSTRACT 

 Human dialogue is an important means of building human civilization, because of its role in consolidating values and ideas and 

what it represents of a state of communication between people.  Accordingly, adherence to the ethics of dialogue constitutes an 

advanced and effective case in building civilization and people by promoting the spirit of tolerance and understanding among all 

segments of society.  Human dialogue is a necessity whose importance does not depend on life matters, but rather its necessity 

extends to include all areas of life, so we find that even at the height of conflict and conflict that may occur between the parties, in 

the end the parties tend to find the language of dialogue as a solution to the conflict, in addition to that dialogue  It is important in 

being a way to get to know the human being. Dialogue is the best way to get to know the other and know his truth . 

 Keywords: ethics; dialogue; discussion; communication; standards . 

INTRODUCTION 

 “ Man is social by nature” (1) This is what Ibn Khaldun came with in his famous introduction and was confirmed by 

many philosophers and thinkers since the beginning of philosophical thinking to the present time. Being social, man 

needs communication with the other and interaction with the social milieu in which he lives, and communication is 

the means  The most effective through which a person achieves interaction and coexistence, and as much as a person 

succeeds in activating this method, the level of his success and production in life will be.  Dialogue is an important 

element of communication, and an essential method of its advanced methods, because it is the most used means and 

the language of daily communication between people to fulfill their demands and needs.  In addition, it is one of the 

oldest means of communication on which God Almighty created man, as he made it a means of understanding and 

communication between human beings, and it is considered one of the most influential means of communication on 

souls, as it is the direct means of persuasion because of what it contains of mental dialogue, scrutiny of proof, and 

freedom of choice. (2) 

The importance of the research: The importance of the research lies in showing the role of dialogue after it is the 

basis of human civilization and its progress. 

 
1 How to cite the article: Attia A.A., Dialogue Ethics: A Philosophical View, IJRSSH, Jan-Mar 2023, Vol 13, Issue 1, 77-94, DOI: 

http://doi.org/10.37648/ijrssh.v13i01.007 
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 Research objectives: Presentation of the most important dialogue ethics and etiquette that must be available and the 

necessity of adopting them to create a dialogue ethical society that believes in rapprochement, approximation, and 

closeness, which are the goals of the dialogue act. 

 Research problem: - The research problem lies in the applied aspect of the ethics of dialogue and the philosophers' 

opinions about its application on the ground. 

 Research method:- the descriptive approach, along with the historical approach and then the comparative approach 

somewhat. 

 Research Structure: The research consists of the following: 

 In the introduction, we talked about the social nature of man and his need for communication and dialogue with his 

gender, and then we talked about the linguistic and idiomatic meaning of the word dialogue, and the concepts 

overlapping with it, such as (argument and debate).  Then we shed light on the importance of dialogue as an important 

means of communication between individuals and the conditions that must be met in the pillars of dialogue to create 

a productive dialogue context.  After that, we talked about the etiquette of dialogue agreed upon between the 

interlocutors (such as respect, flexibility, good speech, openness to others and other cultures, and education).  Then 

we talked about the premises of the philosophy of dialogue and its necessity, so the starting point was from the civility 

of man (the social man) and his need to communicate with the other. This starting point imposes human difference, 

which is an inevitable starting point, and this difference does not negatively affect dialogue, but rather creates an 

equal, productive and constructive dialogue, while the philosophical necessity of dialogue lies  In that dialogue does 

not depend on its importance in the life matters of the individual, but rather expands to include all areas of life.  

Therefore, the opinions of philosophers such as Garaudy, Kant, Habermas, and Deleuze were different. Each opinion 

has a necessity and inevitability with what came to mind. With Garaudy, dialogue was one of the urgent necessities 

of life, as the basis for dialogue between civilizations stems from the mutual relationship between different human 

groups, regardless of their location.  Based on the fact that human civilizations are manifested in being the product of 

cooperation of all peoples, and with Kant and Habermas opinions differ, despite Habermas’s reliance on the ethics 

that Kant said, but there is a difference between each of the Kantian ethics and the dialogue ethics of Habermas, in 

Kant’s ethics  He was seeking to give priority to moral values and make them the basis, while Habermas said moral 

standards, and while Kant's discourse is ethical, Habermas's moral discourse was based on giving way to all discourses 

and discussions, and moral standards depend on the moral values that contradict them.  And with Gilles Deleuze, we 

found that dialogue for him is a waste of time and effort, as it does not lead to a result that can be benefited from, as 

he says, it creates “fake problems.” Rather, dialogue leads to the creation and creativity of concepts that cannot be 

interpreted and discussed, while we found Popper confirming an important point, which is  The topic of discussion or 

dialogue with the self itself. This type of discussion leads to confirming the identity and subjectivity of a person after 

the center of thought and its destination, and then launching a dialogue with the other after a person has proven his 

identity and thought for himself. 

 

 

 المستخلص.

نسككين ةل ومي ه م من ريا هو سيلكك ق حو     ة مهمة من يلككي ا اءيا حوارككيا  حإنسككينو يلكك  يشكك ا حوارحا حإ

 دمة  يشكككك كا ةيوة مييحاله كيا يامكي يمه كم من ةيوة حسيككككيو كة ا ن حوءكيف. يا  كم ه ب حالوياح  احوار كي  حوارحا 

           نسككككيب من واز س ايا ايت حويسككككيمه يحوي كيي  ا ن  م م همكي  حوم يمم.يهكيا كة هو اءكيا حوارككككيا  يحإ

سيرلكككم ضكككيياسم سشكككما  ا   ضكككييا  ال سيرره أيم يهي ا أل حرمرا حوا يس ةل يانمي  أب و ارحا حإنسكككينو

نم هو نهيية حالمي م يال  حوا ي ل هء د أنم ةيأل هو ذاي  حالشكككي يا يحويءيال حوقد رد يايكككا ا ن حو يريال هح
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لكككك  ال و ي يف حيم كة هو  رنكم    وأل حي كير وةكة حوارحا ةال و ءاحلل يكقح حوأل  كينكل أب و ارحاسءال حالطيحف ا

 وي يم يهة ة   يم.ا ير حوش ا حالمها و ي يف ا أل حآلنسينول هيوارححإ

 خالقيات، الحوار، المناقشة، التواصل، المعايير.: أالكلمات المفتاحية

 -المقدمة:

حو الككك ة   د ا  م حو ه ي من  م حان و ديب هو م دميم حوشكككه ي  يأيقح مي  يا ا (  1)"إنسكككيب ح يمياو اه  م"ح

وأل حويرحصكا مم حالوي  يل هيإنسكيب  رنم ح يمياو ااي ة ايحوم  يين مءق ادا حوي   ي حو  سك و حوأل يريءي حوايضك

نسكيب  واوهي حإ  حوقد يا ق منورلك  ة حالن م  حيحوي ياا مم حورلك  حال يمياو حوقد ي    ه مل يي د حالسيكيز  

نسككككيب هو س   كا يكقي حورلكككك  كة ي رب مسككككير  ن كيةكم يحنيكي كم هو حوا كي .       حوي كياكا يحوي كيي ل يا كدا ن كيت حإ

ل من أاءييحل ميي ُد حوارحا   ل أليل ي ليو  م حومي دمةل يذوك رنم ح هي حورلي ا  همي من اءيصي حالسييزل يحل راي

ل يوةة حويديطل حو رمو ا ن حوء حويرحصكا    يلكي ا  نم من حرد ركيا مهيو ه  يةي يسه . هركال ان أيف و حلكيددحمي

 د من حشككد يلككي ا  نسككيب ا  هيل اذ    هي يلكك  ة و ي يي  يحويرحصككا ا ن اءو حو شككيل يسُ حويو و ق هللا س يوأل حإ

حويرحصكا سحي يحل هو حوء رفل ههو حورلك  ة حوم يشكي  وارءيل ومي ه هي من ةرحا ا  و يسما ل  و  يييب يةيية  

 (2)هو حالوي يا.

أيم ة حو اث هو حظهيا ريا حوارحا ا دي حلكككيف حواركككيا  حإنسكككين ة يس دمهيل هيو  ي س من   -أهمية البحث:

حإنسكينو ي دل من واز حوارحا حوقد ير يلك  ة و ي يي  يحويرحصكا ا ن حالهيحر يالاد وهقي حورلك  ة حب ي رب وهي 

  م مراة من حوم يي ي حويو يرمهي حوارحا.

يآرحاهكي حورح كل سرحهييكي يضككككييا  حالوكق اهكي ود ق م يمم  ايض أي  أوار كي  حوارحا    -أهددا  البحدث:

 حوارو ةرحاد يؤمن ايوي ياب يحوي ييل يحالرييحب حويو يو غييي  حو  ا حوارحاد.

س من مشك  ة حو اث هو حو ينل حويه   و روار ي  حوارحا يحاحا حو الك ة ةرز سه   هي ا أل   -مشدكلة البحث:

 حاض حورحرم.

ل مي.حومءهج  -منهج البحث:  حورص و ل حوأل  ينل حومءهج حوييايدو يمن  ي  حومءهج حوم ياب نراي

 -يي رب حو اث من حوييوو: -هيكلية البحث:

حوم دمة س  مءي ه هي ان ط   ة حالنسككككيب حال يميا ة يةي يم حوأل حويرحصككككا يحوارحا مم اءو  ءسككككم يمن ي   

يحوم كيي   حوميكدحو كة م كم مهكا )حو كدحز    سهيرءكي اكيواكديكث ان حوم ءأل حو ةرد يحالصككككهاةو و  مكة حوارحال

يحومءيظي (. ا ديي لك هءي حوركرا ا أل حيم ة حوارحا ا دي يلك  ة مهمة و يرحصكا ا ن حالهيحر يحوشكييط حورح ل 

سرحهييكي هو حا كيب حوارحا ود ق لكككك كي  ةرحاد مءيج. ا كديكي س  مءكي ان حرا كي  حوارحا حومي ق ا  هكي ا ن  

حوميينكةل ةسككككن حو ا ل حالن يكيت ا أل حالويين يا أل حوه كيهكي  حالوي     حالطيحف حومياكييا ) كيالةييح ل

يحوييا ة(. يمن ي  س  مءي ان مءه  ي  ه س ة حوارحا يضيياسهيل ه ينت حالنهارة من مدن ة حالنسيب )حالنسيب  

ح  حال يمياو( يةي يم و يرحصككا مم حالوي يقي حالنهارة س يض حوياف حالنسككيب حويو يو مءه ق ةيمو ييق 
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ل ا أل حوارحا يحنمي يد ق ةرحا مي يهم يمءيج ياءيال ا ءمي س من حوركككييا  حو  سككك  ة   حالوياف ال يؤيي لككك  ي

و ارحا هو أب حوارحا ال ييرره ا أل حيم يم هو حومرا حوا يس ة و  ير يحنمي ييرلككم ويشككما  ا م يال  حوا ي .  

را مدي  ةل  ا اأد وم ضككييا  يةيم ة امي  وقوك  ينت حاحا حو الكك ة حمهيز غيايردل  ين ل ييايميف يريو

 كيا اها همم غكيايرد  كيب  حوارحا ضككككييا  من ضككككييايكي  حوا كي  حوم اكةل اذ أب حلككككيف حوارحا ا ن  

حوارككككياح  يءه ق ا ي حو اركة حومي كيروكة ا ن حو مكياكي  حو شككككييكة حومدي  كة اة  حوءهي ان م كيب ي رريكي  

ن ة سي  أل هو  رنهي نييج س ييب و شككك رب  يهةل يمم  ين   مسكككيءد ا أل ة   ة م يريي أب حواركككياح  حإنسكككي

ييكيايمكيف حالاحا سدي هل ه  أل حويغ  من ألككككيءكير يكيايمكيف ا أل حروا  حويو ركيز  اهكي  كين ل حال أب يمكة 

حوياف ا ن  كا من حالوا  حو كينه كة يأوا  حوارحا اءكد يكيايمكيفل ه و أوار كي   كين   كيب يسكككك أل اوأل 

ر كة ي   هكي حاللككككيفل ا ءمكي يكيايمكيف ركيز اكيوم كيي ي حروار كةل يا ءمكي ي ي ي وهكيب  كين   سة  كل حو    حروا

أوارول هحب وهيب ييايميف  يب ُو  و ي ر  هو هسككه حوم يز و ا حودهياي  يحوء يشككي  ل يحوم يي ي حود   ة  

ي ا كيا  ان مركككك  كة  سيرره ا أل حو    حروار كة حويو سي كياض م هكي. يمم   كا ريورا ي كدنكي أب حوارحا اءكد 

و ررت يحو هكد ههر ال يؤرد حوأل ني  كة يم ن حاللككككي كير  مءهكي  مكي ي رز يد ق " حومشكككك ا  حوماي كة"ل اا يأب  

حوارحا يؤرد حوأل و ق يحادحل م يي   غ ي ريا ة و ي سكككك ي يحوء ييل ا ءمي ي دني اراي يؤ د ا أل ن هة مهمة أال 

ل يقح حوءرل من حوء يي يؤرد حوأل سح  د يرية حإنسكيب يذحس يم  ييو مرضكرل حوء يي أي حوارحا مم حوقح  ن سكهي

 ا دي مي ا حو  ي يي هيمل ي  ا ديي حالنها  و ارحا مم حآلوي ا د أب حي ت حإنسيب يرييم يه يي وقحسم.

 وار ي  حوارحا ال اد من م يهة م هر  حوارحا يمريم ءم. هو مرضرل أ ير ا حوشييل

ل:م ءأل حوارحا   وأل حوشككككوا يي   )حوَاْرا( يير حوي رل ان حوشككككوا ياوأل  س رر أصككككا   مكة حوارحا ا -وةريكي

  (3)يياييايب أد: يييح  رب حو ا ل يحوماييا ؛ ميح  ة حومءهق يحو ا  هو حومديط ة.

ل: نهي سشككككييا هو ويو ي د  ةرز م هر  حوارحال حال أيءيا حو ديد من حوي يي ي  ح  -م ءأل حوارحا حصككككهاةي

لكككك رب ي يد ا ن  حي ير ح  (4)يحةكدل مءهكي حو ا  يس كيرز حويأد من ح كا حورصككككرز حوأل م يهكة حوا   كة.أل  م ء

طيه نل يسكككر   ال مءهمي من حواديث مي ييحي يي يءم ام ياح م حوهيف حالوي هو مءه م يه يي ريصكككدحل ا يب  

  (5)حوا ي ق يس ييييي من ي هة نهيي.

لرحا هو حوشيالل حو  تل حومدالة ....حوقل ييءيا حوارحا حومه رل    يحوارحا ير ةديث ش هو ي يد ا ن حيء ن

ن ككدي   حوي    ككي  حي حوككقد  حوءهي حي  حويككككاه يحوم ا  يحوككقد ي رب ا أل شكككك ككا ايض ور هككي   هو 

   (6)حومدحوا .

حو    لكيو ل  غ حويرحصكا يحوي يي ل يألك رب من أصك ةة من صك  رنمنسكين ة يةيوة م اةل يي ّد حوارحا ذح أيم ة ا

 ( 7)يحوم يهةل هرال ان أب حوارحا ير حالل رب حوقد ي شه ان ة   ة حاله يا حو  س  ة اءدمي ن اث اءهي.

ي حوء كييل يير حوم رب حوهكينو و ارحا ا كد حوم رب حاليز يير  من ي رر مرضككككرل يكديا ةروكم حوارحا أيال اكد  

حومرضككككرل حومكدحا حوارحاي حوكقد –ءمكي حوم رب حوهكينو ه كيال ا يحف حويو س ر  اكيوارحا يس كيرز حآلاحا يحرحالط

مي در  يميءراةل  ي رب م دحل يمي ق ا  م هو حوسككككياق ر ا ح يحا حوارحال يمم يقح هحب مرضككككراي  حوارحا 
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حل حي واف م  نل لككككرحا  يب ب ي رب حوهكدف من حوارحا ةا نايحو كديي ايوق ي أنم و   من حورككككيياد أ

 ( 8)حوارحا ةرز حمرا س يين ة يو ست واه ة.ي مرضراول اا رد ي رب شديو أ

 -المفاهيم المتداخلة مع الحوار:

يءكيوكك ا   حوم كيي   حويو سيكدحوكا هو م ءكييكي مم م هر  حوارحا ال اكد من سرضكككك اهكيل مءهكي م هرمو حو كدز  

 يحومءيظي  :

حومياكيياين  الويل اذ ي يض ه كم  يي ه   كا طيف اأد حوهيف حير ةرحا  امو ا ن حالطيحف    -حو كدز:

نم ي رب هو يككرمة حوشككديد  حيءيا حو ا ل حال أيحو دز ير حود  (9)ه يا يحالروة ا أل ي هي  نهيي .حآلاحا يحر

حو ا  يحواديث ا ن حوهيه ن   مي ذ يني لككككيا يل يو ميح  ة حطيا حويديصكككك  ايو ا ل ا ءمي حوارحا يحوماييا   

 (10)ب ي رب ا ءمهي حوديرمة.ريب أ

وأل  كدز يركد حوارحا اأب  كا  كدز ير ةرحا يو    كا ةرحا ير  كدزل و ن اامكي ييارز  من ذوكك نسككككيءيج  

 (11)ي يم يب ةرز اأد م  ن.

ءة مدي  ة ان ي هة  حومءيظي ل ههو ماييا  ا ن هيي  ن ةرز مرضرل ميل ي رب و ا هييق ي هة نهي م  أمي  

نهيي يس ء كد ي هكة نهي   اذ أب  كا هييق ياكييز حي كي  ي هكةهو حومرضككككرل مكدحا حوارحال   وينهي حو ييق حآل

سؤ ككد  حواق يحالاييحف اككم ان طييق حر  وي مم حويغ ككة حوا    ككة اكك ظهككياحو ييق حآل يحو يحي ن حويو  روككة 

لل يو ماييا  (12)صككدرم. ك وأل حويككرحب يحواقل وقوس يد ا ن هيي  ن من ح ا حورصككرز ا  يحومءيظي  حيرككي

يشكييط أب ي رب حو يي  ن حوميءيظيين ا أل را ة ايو ة من حو    يحوم يهة يحو ه  ا رحنل حومرضكرل حومياييا  

  (13)ةروم.

  -أهمية الحوار:

يم ة  من واز حوارحا وقوك هحب و ارحا أنسكينو ي دل  ا  حالنسكين ة يس دمهيل هيو  ي حإاب حوارحا حلكيف حواركي

 - هيل مءهي:   ي  ال اد من سس    حوررا ا 

 ي ّد حوارحا يل  ة و ي يي  ا ن حالهيحر. -

وأل مسكيريي  ايو ة من حوءركج  حو ير الك رب ةركياد ييكا ام حوارحا مه ل يضكييا  انسكين ة يأ -

آاحا روي  ا  كدحل ان حو مرر يسا     قد يؤرد اكدياي حوأل س  كا حويأد حآلوي يحوه كيهكة ححو  يدل يحوك

 ويين.حر

حومهمة و يرحصكا حو  يد يحالرييكيرد يحال يمياو حويو سيه  هي حوا ي  هو يريءي  لكيو ل حوارحا أةد حر -

حوايضكككيل ومي وم من حيي    ي هو سءم ة ردا  حالهيحر ا أل حوي   ي يحويا  ال يحو ركككيا ا أل حوداهي  

 (14)وي.ا  دحل ان ي يهة حو ءه يحرييا حآلاييت من حويسيمه ي
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 -شروط واهدا  الحوار:

ه يا حريمة  سرا يحيحصي يياية ا ن حر  هو  اي  يشييط ي رر ايما ن سو  ير حإاحر أب حوارحا اش ا      

مرضكرل ميل حوهدف مءهي مد حالوي ل هركا ا أل ي رر اءيكي حوشك ياة ود  حوميايياين ةرز   يحآلاحا

حوةييي  حويو يسكيهدههي  لك يب حوي ياب يحوي ييل يحالرييحب حويو يو غييي  حو  ا حوارحادل يقي أيحصكي يأ

 -حوارحا ياية  مي ذ ينييي:

حوي يابل حوقد ير ه ا سشككيا و س يا و يسككيي   ا طيف ه م اي   ل حومسككيهة ه مي ا ءم يا ن غ ييل   -1

 ييءي حورظ  ة س رب س يين ة سشيا  ة حوةيض مءهي حوةيا حومسيهي  ا ن حوميايياين.

أل حومرحر حويو يو ماا حالوياف ا  هيل  حوي ييلل يير ه ا ريككككدد ذي ا د مرضككككراو يسكككك   ا  -2

يدالو ة يمميالككيهي و يض ه ايص ا أل اه هي احلككيو ل  ه ي ل مءهي سايكك ا حوهي  حو  ين ة يحاللكك

 وي  اهيي ة اس هة ييحضاة.قحيل يحآلاحا حره يا يحوميا يب حر

 (15)يب.ل ييقح يايا اءدمي ي يمم  ا من حوي ياب ايومشيا ة يحوي ييل اراو حو  حالرييحب  -3

   -آداب الحوار :

 -يءيا م مراة من حالرحب ي ل حب ي يا  اهي حطيحف حوارحال ييو:

 -حةييح  شدي ة حوماييا: -1

"ل هةيية حالطيحف ةي رز حويلككرز حالاه  مامد )صكك أل هللا ا  م يحوم يلكك  ( " حو  مة حوه  ة صككدر

يحةييح  أ هي يأامق و هيف حآلوي أر  ذوكك ياينل ه  مكي حظهي حوماكييا مرر  حومياكييا  حرءكيل حوماكي

هرككككا ان ذوكك ي كل أب يههي حومياكييا و هيف حآلوي  (  16)وأل أب ي رب حوارحا ح هي ن كيةكي يهكي كد .ا

ضكككككككككككككييا    ديول مم وأل حوء د حوشد  س يي مل يسايشو حو  را اصةيا و امم ياحالييمي  يحر

 رحال هرككال ان  ي  ءرل من أنرحل س ه ه حرو ييمة حذح حريرككأل حالموأل حوداياة ححويرحضككم يحو  را ا

وي ان طييق  امءيهأل حواييكةل يحةييح  حويأد حآليذوكك هسككككه حوم كيز وكم اكيوكدهكيل ان ي هكة نهيي  

 (17)ل يمءيرشيم اش ا مرضراو يا مو.رري يحالاي ير ان حضههيريحالاييحف ار 

 -حوميينة يحويسيمه: -2

وميينة يحويسككككيمه يحوي ييب ا ن  حومدي  ة ا أل حلككككيف من حي ل أب ي ر  حوارحا هو حومرضككككراي   

ب ي    ر حالو ة يحومرر  يحوي ييبل هيوارحا حو  د حرطيحف حومياييا ل من أ ا حورصكرز حوأل نيي ج يأ

 (18.)احا و  م م ييي ياا م همي مهمي  ينت اس هةظا مءيخ يايي  حآلي ل أب يءمر يييهرا هو 

 -يياين:حوارحا حوديم يحطو ا ن حوميا -3

ويل لكك  ة و ي يف ا أل حويأد يحويأد حآليم ة    ي ل ا دي يل حوارحا هو حوم يم ي  حومي دمة أي يسكك

يقي حاليم ة سيككل هو حالككيا ررحاد حومميالككة حوديم يحط ة يةيية حويأد. ييو ايوييوو س ءو حو دا  

مييةةل يغيية حوارحا هرككككا ايو دح ا حووأل حال ه يحومهمي مم حالوياف يحورصككككرز اا أل حوي يما حوءي

حو  كيز ضكككك   حو م  كة حوكديم يحط كة يةييكة حوي   ي ان حويأدل يحوكقد يكدا  حوممكيالككككة حوكديم يحط كة  
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يييلككدهي ير سءه مهي حال يمياو حوميحصككا هو حوارحال ه ا طيف هو حوارحا وم هيصككة و مشككيا ة 

 (19)   هي.وي  سحوديصة ييقح ييه ل من حرطيحف حرا اهيا اأيم يس دي  ي هة نهيي 

 -:ةسن حو ا  أي حويمت يحرصةيا -4

و كد نل حو يآب حو يي  هو حو ه ي من آيكيسكم حو ييمكة ا أل ضككككييا  حوارحا حواسككككن ا ن حوءكيفل رروكم 

هيوءل   (20)س يوأل ))حرل حوأل لكككك  ا ااك ايوا مة يحومراهة حواسككككءة ي يروه  ايويو يو حةسككككن((ل

 رحا حو رحا حويو ي ل أب س رب ويو ة من حوي يكل يحو ءيرل هي  س يوأل يؤ د  حو يآنو يءي ييادث ان أ

قي   هي سدهم ا أل أب س رب حوم يم ة من واز حو  مة حواسكككءة يحو رز حواسكككن يحويهق حيءيا حواديثل ي

ل و ارحا ومءيرحالطيحف حومياييا  ا شككة يةا حومشكك ا  يحو رككييي  وأل أب ي رب حوهديا يحوسككا  اءرحني

 رحا حالةييح  حومي يرز هو  ا وهر  من  ضككرل حوارحال هرككال ان ذوك لكك ير  أحويو يو ايككدر مر

 ( 21)وهرح  حوارحا.

ميءيل ان حوارحا يحادحا ير مرره لكككك  و أي أيحب  يب هو ظيييي  يوءسكككك ة و ميايياين  يحويككككمت ا

" ا ذا  من حويككككمت مءيلكككك ة وهمي    -ارز هيو يد":حويأدل ههر هو حوا   ة حميحل حي ياول اذ ي رز "

ل يحومهميل يةسككن حالصككةيا ال ي ا  نيضكك ة" هرككال ان ذوك هحب حويككمت وهر  نار حو ا  حويككي 

مشكككيام وم من واز حوءيي جل ه  ل أب يي    حوماييا ةسكككن حاللكككيميل  يم ة ان ةسكككن حو ا ل ههر  أ

حالييمي     ل يحالصكككةيا حيءيا حو ا  رو ا ا ألا  وي مه مي يي    ةسكككن حو يحرصكككةيا اوأل حوهيف حآل

 ( 22)ه يا ةرز حومرضرل.ايروي يامي يهيةم من آاحا يأ

 -وي:حالن ييت ا أل حآل -5

وي ير حوءه ي يحومدي ه هو حوررت ذحسمل نه ي اسككككميسم حو شككككيية يحوه يه ة  يي  حرغيا مراحب أب حآل

ي كة  اكيوياهكم حوم يهول ههر يامكا رحو كم حه كيالل ركد س رب غيحومشككككيي كةل يمدي ه ايم اي حو يرد أي  

ل ايإم يب ههمهي. أمي حنةايميميي ة ييقي حاله يز س  ا    حوقح   من حو سكك ي س همم يحلككي  يام  رنم ذحسي

لل ا ء وي يايوءي  ة هحب حوقح  مي يءيج حالن ييت حويرحصا مم  حآلا أل ن سهي س  ا من حو ير شدييل غيي ي

 (23)مء ياة اه   يهي.مءة  ة ي

ل حال ايالن ييت ا أل حآليحوارحا  مي ي رز غيايرد هو  ييام ةرحا حوارككياح  ال ي  وي ا  دي  رب ة    ي

يي يهيم حويو يو  اا من حوقح ل وقوك ن د  ا من ايغسكككرب ياراي اديح حوم يم ي  حالصككك  ة يو  

 (24)من ذوك. حوم يم ي  حومء ياةل ا ءمي حوم يم ي  حومءة  ة يو ا أل حو   

وي ه كم هكي كد     ي  سيمهكا ا رنكم هيصككككة والككككي كير  ا ن حوءكيف اكيوي كيرز حوم يهو ا أل حآليحالن يكيت 

وا  حوارحال ي رز  و ا   كة حال ار رر أسكح  كد  ال  يحوه كيهول ييكقي سرصكككك ءكي حوأل ة   كة يكيايكة حال ييو  

 اياد ايدر يقح حالمي " ال ميدا و ا   ة وديءي يم ن حالس يز ا  م غ ي حليميحاني هو ماييا  حةدني

 (25)واوي".

  -حوييا ة: -6

ال ي كير م يمم يد ر من حوارحا يحو كدحز يحوميح  كة ييكقي يو ط   كة حالشكككك كيال  حال أب  كا ةرحا ال  

ل و و ياال هو ن رلكككءي حو يرح  يحوسككك ر  ي  حو  د .  يؤرد حوأل سيا ة   د ل يحال و يب  ا ةرحا  يه ي

ك حومرضككككرا ة يحو  م ة يري    يحوم  كد ييمي كيحومه رب هو سيا يءكي أب ي رب يءكيا م كيب و ارحا حو  كد 

وأل أب س رب حة كيمءكي ياكيرحسءكي يلكككك ر  كيسءكي   كد  ه  كل أب ر كي  مي ءكة. ييكقح اكيويكيوو يؤرد اواا أل أ
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صككككا  ن يا نان من أب ي رب حوارحا ير حلكككك رب هو حوييا كة يحوي     يم كيو كة حومشكككك ا  يحويرح 

 (26)حش يا  ه ي  اؤحني يم يي مءي.وأل ساسن يحوي يي ل اهيي ة حو ة ييؤرد ا

ا أل حيم ة حوييا ة  رلككك  ة ويا  ق حيدحف حوارحال مءه    شكككدريحوقوك ناةظ أب حو ه ي من حو الككك ة 

رحب هكي هو حومكدحاف يحو كيم كي  مءهكي حآلوأل س كدريكة حومرحر حورح كل سكدايسككككيو راكت اةءكة حانكت حو

ل.غ حو يو  ةيأل ن رب مشيايحوييايقل ممي يسياد ا أل ا ر  (27)  ن ه م  م  ي

 -فلسفة الحوار)المنطلقات والضرورة(:

اب غكييكة ه سكككك كة حوارحا حورررف ا أل ط   كة ية   كة حوارحا؛ من واز سي م حو كقيا يحومءه  كي  حويو  

 حض ت ا أل حوا ي  حوهيام حوارحاد يادي ر مة حليل ة من حو    حالنسين ة. 

من   ويياييج اوأل حآل  هيإنسكيب ح يمياو اه  منسكيبل    يسم يو مدن ة حإلك  حوارحا يمءهيمن أي  أ

اءو  ءسكككم و سكككيميل وقوك ي رز حان و ديب هو م دميم: " ال يم ن ة ي  حومء ير من حو شكككيل يال يي   

لي ميز ي رري ية يسمل ههر ياييج اوأل حوم يينة  ي رري حال مم حاءيا  ءسمل يذوك ومي ا  م حو  ا ان ح

يهي  يحومؤحو ةل  وأل حومءيااةل هيءشككككح حومءيحومشككككيا ة مم حرويين. ياامي ي رككككو يقي حومشككككيا ة ا

 (28)يحويدحرة يحو دحي  يرد سؤرد حوأل حوس   حي حوايب".

يحوي كدر من    ياكيياين يس كدرحسه  حومدي  كةل هكيالويافا ن حوم أب من ميه  كي  حوارحا ةيم كة حالوياف

حوسكككءن يحو رحن ن حوه    ة يحويو ال اد مءهي وم يهة حوميءيرركككي ل هركككال ان حو رح د يحومءيهم حو  م ة 

ي  يح ءكيف مدي  كةل يحوي كدر وأل ررم كهو حو رب يحو سككككيب يي يي  حوءكيف ا  حو م  كة. يي من حالويافي

ل هركككال ان  حومي در حو اري  ا ن حوءيف يحواركككياح    ا ريمةحوم يمم   أل حويمييا حوقد يرككك مويميد ا

سككككت ذح غكيب حويمكييا طم ريكة حالاكدحل حوكقد ال لكككك  كا حو كم أسمهكا حو كياكث يحوميككككدا ا أل ةذوكك  

حوديككرصكك ة ا ن حوارككياح . يهو نهيية حالمي هحب حوي درية يو حوايها ا أل حالوي ياح  يحومءيهسككة  

 (29)يحاللي ي  هو م دحب حالادحل ا ن حو يريا حوميميياين هو حوشيح م يحومءييج يحوارياح .

ا أل   س ماحوارحال اذ أب يةد  حوارحا   ينسككين ة من حي  حومءه  ي  حويو سؤلكك  ةروهيسمها حورةد  حإ

وقوك ي ي ي يقح حويمييا يحالوياف ا ن  نسككينو.  اهي  يحو رر  حوأل يةد  حالصككا حإحو رككيا ا أل حالوي

  (30)نسين ة حورحل ة.يحوش رب ير سءرل هو حطيا  يمم حإحو مياي  

اءأل ا  هكي حو ه ي من  أل حويو يوينكت وهكقح حومءه  كي  يغ ييكي حويو ألكككك  ا  هكي حوارحا حو  ءكي  حرو كد  ك

وم  يين نهيييسه  يآاحاي  حو  سككك  ة ةرز حوارحا يأوار يسمل هء د اي  م غيايرد رد  حو الككك ة يح

لككك  مشكككييام حواركككياد و ارحا حوقد س من ه يسم ةرز حم ين ة حو مياي  حو شكككيية هو حو    أ

من    - مي ذ يني لكككيا ي –ي حوارحا اي ييب ريب أب ي يط حةد مءه  هو اأيم يا  دسم حوأل  ينل مي يرهي

هي د  ال س ييككي ا أل حو ينل حو  مو يحو م ول يحنمي يءيوك هي د  سيايد ة من واز حوءهرض هو صككءم  

 (31)حومسي  ا.

يشكما  ونمي سيرلكم ضكيياسم  حيم يهي ا أل حالمرا حوا يس ةل يا  نسكينو ضكييا  ال سيررهأب و ارحا حإ

هو   هو ذاي  حالشكككي يا يحويءيال حوقد رد يايكككا ا ن حو يريال هحنم ا م يال  حوا ي ل هء د أنم ةيأل  

حيم كة هو   وأل  كينكل أب و ارحاير وةكة حوارحا ةال و ءاحلل يكقح احي ك  الطيحف حوألنهكييكة حالمي سءال ح

وي يم يهة ة   يمل هيوارحا ا ير حوش ا حالمها و ي يف ا أل حآلنسينول هيوارح رنم ل  ال و ي يف حإ
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ا ن حوءيفل هيوارحا    يسم ضييا  مايمة الليميحا حوا ي  حوقد ير ل حوي ييب يحوي يي احش يوم يمسم

آلوي يحظهكيا ي هكي  حوءهي يطيت حآلاحا يحره كيا ل ييكقح حالمي يؤرد اوأل هه  ييه كل حالوي كيا اكي

 (32)وي من واز مايياسم يم يهة مي يم ن رحو م.حآل

ل  وأل حويءيةي يحوشكك ي ل هيرحصككا ه ر  حوداف حومؤرد اامهمة س   ل  يسم ن ضككييا  حوارحا حيرككي

وأل س   ل حوداف ا ءه ل يذوكك وكدوروه  هو طيحف حومدي  كة ي رككككو امييا حورركت احوارحا ا ن حال

ب اأيكم مدكيوه ا كد حظهكيا حلككككي كير  ا رككككهكي من ا  ل ة كث أب يكقح حوهيف حي ذحا اءكدمكي يي  أ

حوق ايالنيككككيحف ان اأيم يي دأ ايروق ايويأد  وي و ا ة حي سركككك ه رو  م حوقد ردمم ه حوهيف حآل

 (33)وي.آلح

يا حذح وي  حويو يهيةهي حوارحا ير  سككي حو مرر حو  يد يحوه يهول اذ أب حاله يمن حورككييايي  حر

 وي ل ي  أل حو  يو  سياره مم غ ييي من حره كيال يأب حوه كيهي  حومي كدر  اذح و  سياكييا مم حوه كيهي  حر

وأل حالنةا  حو  يد يحوه كيهول ه ارحر حوي يكككككل يحو مرر ياكد   ء   ييكقح يؤرد ايحوه كيهكة ة    حو

لل حال أحالاييحف ايروي. يمن حي يا ي  حوارحا ةيأل يأب   ل يريلك ي نم يؤرد حوأل  سكي  يب ةرحاحل صكيامي

د ة رية  حوأل ةيوة ميا ي   يماة ال سمي ك أنسكيب   م حاللكيةيح  هو حوقح  و يارز حإحو مرر حوقد يمه

 ( 34) وي ح هي حي يا ة ية رية.ر  ه يد يي يهو آهو حوارحا يحوي   ي. يايوييوو حوية ي يحالني يز حوأل مسي

 هو  حومءديطرب أي  حويرحصككال هو  هيومشككيا رب حوم   ؛ حو يو   و   ة  ا أل  سرحصكك و  نشككيط  حوارحاي

  مءم يسككككيمد   ي يهو  اييحث   مءه    ا  ييس   ميل  يضكككك  ة  ا أل  حوي يي  أ ا  من حو ي ل  حوء يي أي حوارحا

 ي ما  و ي يي ل  حورظ   ة  حواحيية  من  حويرحص ول  حوءشيط  ه ب  وقوك.  س ديديي  ا أل  يي ما حو ءيصيل  ا   

  حال يمكياو حالنكدمكيج  ارظكي ه ي ر  حو  كا  سءسكككك ق احييكة يمن  يس كديكديكي؛ حوه كيه كة  حوم يهكة  سكدحيز ا أل

يحر  سشك   هي  يااير ) حو يرية  حوهريي   سشك  ا هو  يسكه   حويءشكمةل  احيية  يمن حويركيمن؛  يو ق  أد  ؛(ايّطِّ

  مءهي صكيوه  ير  امي  حالةي يظ واز  من حوم   ل و  يو  حويماية  حو ء ي    انييج ي  د   حويرحصك و حوءشكيط اب

  هة  من  ييسكه  حو مياةل  أاركيا  ا ن  حويركيمن أشك يز حلكي يحا  ا أل  أوي   هة من  يي ما  يس ديديل

 (35).مسؤيو ن هيا  ن س رين هو ييوهة

هيوارحا يسككه  هو سرلككم حو  ا يس م مل هرككا ان ذوك ي ر  اديا حوءهي يحو ال و رحنل مرحضكك م  

نم ا أل ردا س   م ي رب سرلكككك م يس م مل  يي  ل اي  ل حوءهي حوأل حالشكككك يا يأحوارحا يحوء ييل هيو  ا 

 (63.)يحو  ا حوقد ال يي  ل و   ا  ا ةي

ه كيا حورررف ان ي رر س كدر يسءرل هو حريهو حوءهكييكة هكحب يةكد  حوا   كة ال ي ءو اكيورككككييا   

ارحا ممكي ال شككككك ه كم ير حوهييق ب حوأل حوياف حوهي  حومي  كة حو هكيل ريحوي سكككك يح  يحويؤ  يةي

 وي.حرهرا يحر دا ل ر م و يرحصا مم حآل

من   يب  ح و  ي  حو  ا حويرحصك و أي حوارحادل ييي د حو   سكرف ييايميف من أي  حو الك ة حوقين ألكسكر

لكيءد ا  هي حو الك ة    ة حويو ألكيلك ي  مشكييام حو  سك ول يرد حلكي ير ييايميف من حومءه  ي  حو  سكأ

يمكياو هو نهيي و   ير مكي يمءه  من ر  كم حمهكيز مكيا   يي ةكا ي كين ل همكيا    كيب حو مكا حال 

ل محإنسككيب ا ي يد ق شككييط حومير  حويو يو حنييج حورحرم ا ي حراح م نسككين يم هاسككلل يو ءم ير حيرككي

نم حوشييط حوييحلءيدسيو ة ومرضراي    أل أحوم يهو يحويحي ي ا  مل حد ممياليمل يير مي يم ن ههمم ا

ييءي ساركي حو اهة حو ينه ة  يحوم يمم.    وإلنسكيبحوم يهة يحوي ياة حومءدا ة هو لك ي  اءيا سيايدو  
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ديرية حوقح  حوييحلككءيدسيو ة حال اينااوهيل و   ضككمن سي   ة    ة سيمييأل  ايوشكك ا حوقد ال يي ييا ما

نسكينو حومءيج و  يو  حوميرد؛ يو ن ضكمن شكييط حو ما حإ  ه هي حوقح  مم حومرضكرل ةسكل ررز ي ةال

ل من أب حوشييط   ( 73)نسينو.يو ن سهي مي يادر شييط حو يو  حإحنهاري

مكي  حو    حومكيريكة يو    م ا ا ن حو مكا يحوي كياكال ه     و يكيايق و يو كد حاكير يكيايمكيف يكقح حوم هر  حومكيرد  

يءكيا ر   م  كيايكة سدرككككم ه  و حالنيكيج يحوي كيرز يير م كيز    ل يانمكيه      اهكي  سءي كم حوءكيف يسي كياكا

ي  يب ي اث اءمل اذ  يرد ي د ييايميف هو ه سكك ة ي ةا ةرز حوقح  يحومرضككرل م(  83)حوي ياا ا ءهمي.

ويل ييو اقوك ح يسكككيب   ي ييي  من ي د س ييه ن سكككم هو حآلي د هو حوياديد حوه ة  و و قح  حويو ي

وي حويو يو  ييكقي حو اركة من حآلوي اوأل حوكقح  يمن حوكقح  اوأل حآلهو مءهق سكحم و ميءكيظيل  و م ءأل  

شككككمكة حال يميا ةل ييقح حالاييحف ممي حاييحف مي كيرز و   سمهال و مكي ا ن ذحس كةل يحنمكي يو طيي كة و يء

ا ن حوقيح  ي د سا  م هو  دو ة حوسككك د يحو  د هو ه سككك ة ي ةال هيإنسكككيب يي يف ا أل ذحسم ايرويل  

وأل حومرضككككرل  نم ال يي  ا حلككككيلككككم ا رنم يي  ا  حرويينل هيوهرية سي  ايو رر  ايمن وياج ذحسمل ر

ل من حوقح  يحالاييحف ايومرضككرل ا حوقح ل وااييحف اء سككم هو حومرضككرل أي أ  ميححنهاري ن يايل رهي

ييءككي س من حاليم ككة حويو يءه ق مءهككي يككيايمككيف ةرز مشككككيياككم حو  سكككك و روار ككي  حوارحا 

 ( 93)يحومءيرشة.

ي أب سيككدا من ايطن حوء  ل ام ءأل آوي ال  نهي حو ياد  حويو يء ةو وهو د نهي  ين  اوأل حروا  ا أل أ

أب ي  ح هو ساديد لكك ر هي حد نسككيب اه   يم ريب  م يرئ أوار ة ههيية سءشككح هو حإاد أب س رب وديءي 

 -ييقي حوم يرئ يو: (40)ي س ياة.ا   أ

رككيطم ال ن ل ه ككمل أد ام ءأل ال " حميحل أب حو  ككا حر  -حوم ككدأ حريز : وارو ي ككل أب ي رب حمي 

 شيط يل".

ل و اييةل اذ ي د صككدهة هو وارو يشكك م حوءشككيط حو أب حو  ا حر  -حوم دأ حوهينو: ءو حوقد ي   م نمرذ ي

 ن   ممياليم ال هو نيي  م.

ي حوم يسكككك كة ال ي رب ه ال حوكقد ييككككدا ان حو كيرح  حومراييكة أ  واروأب حو  كا حر  -حوم كدأ حوهكيوكث:

لل الب حو  ا يسككككمر حوأل ميس ة حرحوار  د يو اا حواي من حو ي ن حالنسككككينول أوار ة اءدمي يديل اي

 (14)ا حو   و.حو ا

وا  اءد ييايميف س ءو م اث ه سككك و اديال واوا  حو ينه ة اا   حالاس يط حو ي   مم  ا ءمي ن د حر

م يه ة يصكراية ي رن ةل هركال ان  وا  اءد ييايميف حوا  را   حو رحلك  حومشكيي ة ا ءهميل يح

وا  اءكيا ي هكة نهي أةرحايكة ضكككككد حوءااكة حومرنرور  كةل أد سسكككك أل اوأل حوا كير ي  وا أنهكي أ

 (24)مسي  ة.

لل  يهكا  (dialogue)  (ريكيورغ)  حآلوي  مم  حوارحا يو ن   و   مكي مءكمل  حومي ر   حوءيكي ج يا ق يال نكيريككككي

ل   مءي ي ل   حوقح   مم حوارحا أي  حودحو ول(  monolog)  حومرنرورغ مم  يي يشكق   يمسكياوة؛ ن دحل  أي  يحاييحهي

 ه هككيل  أن سككككه   ييح  رب  ايهمككي  رءككياككيسه ل  س   ق  اوأل  حوارحا  هو  حومءديطرب  ي  ككح  أب  يد ر  ال  اذ 

  يي ررية  اية ة م ي ة  ير  يوقوك.  مسككيم ه   ا أل  ايضككت  حويو  حورحر  ة  حوا ي ق  ا أل  يييح  رنهي

 ررحمهي  لك  مةل  يأوار ة  يلك يلك ة  يي يه ة  حرييكيرية –  ح يميا ة  ة ي   ييد  هي  سرحصك و  ينشكيط  يمدن ةل

  حويو حو م  ةل  حوم يلككل   ان و ارحا  يحوه يه ة حوم يه ة حوم يلككل  س ا  يال. يحو دحوة  يحومسككييح  حوايية
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يحرل  س كديكديكي  اوأل  يؤرد  يحو   ل  و م كينو  سكدحيز  ههر  مءكم؛  حوم يمم  ي ء هكي  أب  يم ن   انيكيج  يااكير   اكيّطِّ

 .يحوشدل  يحوم يمم و ه يهة

ي حوارحا يو حو ياد   أوار ي  حومءيرشكة أحالوا  ذح  ويصك ة صكرايةل يو أب أب حي  مي يم ا  رب  

حو كدي كة ان حو كياكد  حويككككرايكة حويو ركيز اهكي  كين ل النهكي س يمكد م كدأ حومءكيرشككككة يحوارحا حوكقد امر  كم  

هو حطكيا  ارككككيا حوم ء  ن اهكيي   هكي  م م حرسيكككك ه حوم كيي ي حالوار كة صككككيواكة هو حورركت حوكقد  

حويككراية حو ي مة ا أل حومءهرا  ة واوا  حو ينه ة  ير ااير  صكك يغة ي ول يأب مي ردمم ييايميف  

وا  ذح  صك ة  أب س رب يقي حرحومرنرور و هو حطيا مءهرا ةرحاد س دردل ييقح حالمي يؤرد حوأل 

وار كة ييو نيكيج ومءكيرشككككة  حوسكككك  كا الرييحت م كيي ي أ رن كةل الب حوهكيام حويككككراد ير حوكقد يمهكد  

وار ي  حومءيرشة ا أل حوارحا حوقد ايهم ا أل حنم:  يم ةرز أو د أليءد ييايميف هو نهيي  (34)ا ان ة.

س   د ه سكك و ييمها هو حنشككيا م مراي  اما م رنة من ح هي من شككدل و دحية حوي   ي حو مياو من  

 أل  ي حوارحا اءد ييايميف سؤلككك  ايأب حوار ي  حوء يي أ(  44)ح ا حن يت حو  ا حو  سككك و حو ياو.

  و اءد ييايميف رياا ه يا حويكيواة من واز حومءيرشكة؛ ه ا مي ير ام يي ي حوار ة سءه  س يرز حر

ب  ا رالوة م ييةة من طيف شكدل مي سشك ا ررك ة م ءألل ييقي اديايي يم ن مءيرشكيهي  و مءيرشكة ر

  (54)هو حطيا م روة حوياة ة.

نهيييم ةرز حوار ي  لكككيءد ا  هي ييايميف هو يحو ديي ايوق ي أب يءيا م مراة من حو رحاد حويو أ

 -حوء يي حي حوارحال ييو:

ل يسايي  ررحاد حو ةة حومسكككي م ةل   -حوم  رو ة: -1 حويو يي  حن يايي ا  ا  م ة مي  ة سي   يل صكككا اي

 ييو حةد حوشييط حودح مة هو حويرحصا يحوارحا.

 ييو مرمرب حو رز حوقد ييه ةيوة يحر ة مر رر  يغ ي مسيرةي  من حود يز. -حوا   ة: -2

ل سهياق حو  ا حو ةرد مم  مة اارة مسككي  مة ا ن حالشككديص يي ييو يظ  ة إري  -حوميككدحر ة: -3

م يركك ي  مده  م  ياد لككياق م ييف ام من طيف حوم يمم ييمييا اشككيا ة م يي يي. ييو  

 (64)سسمه و ميادث ايوي   ي ان نرحييي ياهيي ة صيررة ا  د  ان حويه  ا يحو قب.

ويين  مي مم ن سكككمل ة ث سياسكككن يسءيمو يقي حوادلككك ة  حوم ءأل ضكككيياد وم مم حرارحا اهقح يحو

ل يحصككال هو  ا احويرحصكك  ة حومر رر  نسككيب اينيمي م حو ةرد يحوه يهول يو ن ي ل أب   يحو يمءة ضككمء ي

 (74)سدرم و   ان ة حوء دية.

يحومءكيرشكككككة  حوارحا    يم كةاأد مدي ه امكي طيةكم يكيايمكيف ةرز أين كد حو   سككككرف ريورا وكم  

حو ءي  ة حويو سم ا حو  سككك ة ييو اديايي ال  نم يؤ د ا أل أب حوييت حالادحا ة يحوءااة  يحويرحصكككال اذ أ

"                  وانهي مييرا  مي يد ه  حويحما يحوي   ي يحويرحصا من أسا ق حومءيرشة مهمي  ينتل يسي

  (84)حومش ا  حوماي ة".

ي هو ايي م  ن يهو  احا حويو س رنهي ان حو  يحوي   ي يحويرحصا ام مرل حآلحما و د اا  ريورا حوي

نهي  يال  حويو سشككك ا    ي  رحوا م ما حوم دحب. وقوك حا ن ريورا ا أل أب حوم دأ ةركككيا  م  ءةل أ

 (94)د شوال اا يء ةو أب س رب يو مرضم س س ي.س سي أ   س ة ير  رب حو   ي  ال حاليز و
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حوارحا يحومءكيرشككككةل اذ يي  أب  ا ه  سككككرف ييهيب من حواج ام هو ماكيرية حي   أب ريورا ال ييامكا

مءيظي ل ييي م حوسك ل ااسكل اأد ريورا حوأل أب حوء يشكي  سمءم حو ما من حب يي د ل يأب حومشك ا  

نمكي اك اكدحل  يي  ق حالمي اكيومءكيرشككككة يا  حومهييةكة ال يي  حوي   ي اءهكيل يةيأل يأب س  حوي   ي اءهكي ه ن

هيل ه د يحسو حويرحصككا رح مي ر ا أي ا د   غ ي ريا ة و ء ييل يسدل حومشكك  ة حويو رد ةدرسهي وقحسم يي 

ل اح دحل ايوءس ة وإلادحل.حر  (50)يحبل ييحسو حوء يي رح مي

وا  وديم س ر   وي ااسكككل اأد  ياز اراي يه سككك ة حرصكككا يحوارحا ي رب مم حوقح  يمم حآليحويرح

حوقح  يهق حاهيا صكرا  لك  مة وإلنسكيبل أنم حو ي ن حوقد ي  ي ان ميي يم  ا أل حويرحصكا حوسك    مم 

ايوي     يحوماييوة يحودهحل و ن اراي ال يشك م ه ي  حودهح حو  هو حوقد يسك ل ضكياحل    يحلل ههر ي ر   

ه يا حويو ردمهي مم حآلوي من أي  حر  يهق مءهج رر ق يمده  و ا ي  حو يرية يحال يميا ةل هيويرحصككا

 ب ييارز حوداف هواذ ال يم ن اكحد ةكيز من حرةرحز أ  اي م يمكد ا أل مءهج حوي ء كد حويو حرييكيلار

ويل ه   ا  هو حويرحصككا س ر  ا أل س  ا حرويل الب رياد  حالنهحويأد و دحي  ياغ ة هو حريككيا حآل

ير  أي    شككككييةل النهي غ ي مر رر  يسءيسكككك ق يأب  ينت حوم يهة حوما مة ذح  حيم ة هو حوا ي  حو

  ضل يسيءير  مم ط   ة حوء يي ا ن أهيحر يدي  رب هو حرطينسككينو ا أل لككهم حالام ا  و ر رر حإ

 ( 15)حومي   ة ا  ث حوء يي حومشييل.

 الخاتمة....

حوم يصكي  اشك ا ويص؛ اذ صك ه م هر  حويرحصكا يحوارحا من حوم يي   حومهمة يحوميدحيوة هو حو  سك ة أ

صك ه  حوميس   ايءييز حوم  رمي ل اا أ ايويرحصكا يحوارحا م ييكيحل هو حوم يز حويدحيوو  و  ي د حالييمي 

يقح حوم يز رو ال  س د مي   ي  حو الكك ة حومهيم ن هويشكك ا نهيية ا م ة يه سكك  ة مسككي  ة اقحسهيل ي

 -سو :وار ي  حوارحا يحومءيرشة ي دني حآلرل أا أل يقح حويارز يحالييمي . يمن واز ااهءي هو مرض

مم حوة يل  ويينل يير هن من هءرب حالسيكيز حوهيرفرحا من أارأل يلكي ا حويرحصكا مم حريّ د حوا -1

يإنسككيب  رنم ح يمياو ااي ة اوأل ةل هحو يو   يا حوا مة يحود ي  يحوه يهةيال ياسككن يقح حو ن حال أ

 وي يحوي ياا مم حورل  حال يمياو حوقد ي    ه م.حويرحصا مم حآل

وي  مءهكي حومءكيرشككككةل حو كدحزل يحومءكيظي ل حال أب و كا سكدحوكا ا ن م هر  حوارحا يم كيي   أيءكيوكك  -2

 م ءيي حوديص ام ةيأل يأب  يب وم اارة مم م هر  حوارحا.م هر  من يقي حوم يي   

ي  يلككي ا حوي ياف د و يرحصككا يحوي يي  ا ن حوءيفل يأيم ة حوارحا هو  رنم حوسكك  ا حورة ن أس م -3

يحويحوه ا ءه ل يمءهج من مءييج حودار  يحالصككككات هو حوم يمم يم دأ ني ه هو حوييا ة يحوي      

حو ءه    يالةييح  ين ق   ييسءشككمة حال  يز حو يرمةل ييقح يسككير ل حالوياح  احوار ي  حوارحا يآرحاه

وي  حيءكيا حوارحال يحوارحا اكيو  ن  يحويهيف ويأد م  ن ريب حآلويل يحالاييحف اكيرطيحف حر

 يحالرءيل .

ييكقي    وار كيسكمل يي كد حاللكككككيف حو  كد وهكي  حويو يسككككيءكد ا  هكي حوارحا واز أحيم كة حومءه  كي -4

  ه كياحوءهي يحآلاحا يحري كدر هو ي هكي   نسككككيب يةيم كة حالوياف يحوة حإسيمهكا امكدن كحومءه  كي  

ه يا  يي من اءو  ءسككم من ي يهي  يأنسككيب يمي يشككييا ام مم غحويو يي ييي حالنسككيبل ييةد  حإ
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 ي ياف وأل ضككككييا  حوارحا ا دي لكككك  ال ويحالويافل  ا يقح يؤرد ايوييوو ااغ  ي رر حوي در  

النةا  ا أل حو  ي ويين ي سككككي حو مرر حو  يد  حواكيصككككا ني  كة حيحوي كياب يحوي ييكل ا ن حر

 حورحةد.

غيايرد حوارحا ضكككييا  من   وار يسمل ه د ادّ يب و  الككك ة آاحاي  حومهمة ةرز حوارحا يأو د   -5

ضككييايي  حوا ي  حوم اةل اذ أب حلككيف حوارحا ا ن حوارككياح  يءه ق ا ي حو ارة حومي يروة ا ن  

أل ة   كة م كيريكي أب حو مكياكي  حو شككككييكة حومدي  كة اة  حوءهي ان م كيب ي رريكي مسككككيءكد ا 

نسكين ة سي  أل هو  رنهي نييج س ييب و شك رب  يهة . ه م  ة حوي ياا ا ن حواركياح  إحواركياح  ح

ل هو ظا حويهرا حوءراو حو   ي ورلككي ا حوء ا يحالسيككيال    مسككيمي يةيضككي ييو ح هي حسسككياي

 حواديهة.

ل ايمة    ة سهدف امي ييايميف يمن واز سح  دي ا أل أيم ة حوارحا يحوار يسم ا ديا ء -6 وأل ي أواري

هو سا  ق أرءيل    وي    يحاللككيفو  ا حسا  ق حوي يي  ا ن حو شككيل يه ا حوارحا حويرحصكك و يمها ح

  ميل ة   و ا ن حومشيا  ن هو حوارحا.يأ

حال أب يمة حوياف ا ن  ا من    وا  حويو ريز  اهي  ين لمن ألكيءير ييايميف ا أل حرا أل حويغ   -7

يفل ه و أوار ي   ين   يب يسكك أل اوأل سة  ل حو     وا  حوارحا اءد ييايم ة يأحالوا  حو ينه

ا ءمكي يكيايمكيف ركيز اكيوم كيي ي حروار كةل يا ءمكي ي ي ي وهكيب  كين     وار كة ي   هكي حاللككككيفلحر

ل   و كا حودهكياكي  يحوء كيشككككي    هو هسككككه حوم كيز    و ي روارول هكحب وهكيب يكيايمكيف  كيب وُ أ

 وار ة حويو سي ياض م هي.سيرره ا أل حو    حريحوم يي ي حود   ة 

مم   ا ريورا ي دني أب حوارحا اءدي ا يا  ان مركككك  ة و ررت يحو هد ههر ال يؤرد حوأل ني  ة   -8

ي ي رز يد ق " حومشك ا  حوماي ة"ل اا يأب حوارحا يؤرد حوأل و ق يحادحل  يم ن حاللكي ير  مءهي  م

ن هة مهمة أال ييو مرضككككرل  ي سكككك ي يحوء ييل ا ءمي ي دني اراي يؤ د ا أل  م يي   غ ي ريا ة و 

نسكككيب يذحس يم  ن حوء يي يؤرد حوأل سح  د يرية حإي حوارحا مم حوقح  ن سكككهيل يقح حوءرل محوء يي أ

نسكككككيب يرييكم  و ارحا مم حآلوي ا كد أب حي كت حإ  ا كدي مي ا حو  ي يي هيكمل ي  ا كديكي حالنها 

 يه يي وقحسم.

 س....الفهر

 .41 ل ص 1978م دمة حان و ديبل حوه  ة حاليوأل رحا حو    و ءشيل ا يي ل  -1

ل م  كة  يكيايكي حويياريكة يحال يمكيا كة"م مو: ااكث "س ايا ي كيهكة حوارحا يآيمكيب مامكد حويامكير يأ -2

 .64ل حو يم ة حالارن ةل ص 2014(ل وسءة 1(ل حو در)41راحلي  هو ا ر  حوشيي ة يحو ينربل م  د)

 .218يكل ص 1412ل ا يي ل 5مءهرا: وسيب حو يبل رحا صيرال جحان  -3

 .10 ل ص 1995رب حوارحال مءشراح  ياحا  حوش يبل ا دحو ايا حود يط: آ -4

 .39 ل ص 2004ل رهيل 1ويل مءشراح  ياحا  حاليريفل ط دحوسييا حوه يو: ةرحا حوقح  يحآلا -5

 .12 ل ص 1993ل حالاربل 1و ءشيل طوار ي  حوارحال رحا حوشيي  ا دحو يرا حوش د و: أ -6

 .31 ل ص 2004ا دحوم  د اميحنو: مسي  ا ةرحا حوارياح  هو ظا حو رومةل راول  -7
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ا و  كياي حو  كد: ااكث" حوارحا م هرمكي يسكحصكككك ال ييحر كيل"ل م  كة ةرو كة م  كة    كة حوكداحلكككككي   -8

 .48(ل ص 35(ل حو در)2حاللام ةل حالل ءدايةل م  د)

ل ا يي ل  3حا  حوم يهكة يحصككككرز حاللككككيكدالز يحومءكيظي ل رحا حو   ل طا كدحويةمن حوم كدحنو: ضككككر -9

 .381 ل ص 1981

 .10-8 ل ص 2012طيا  حوا  ل:   ه ساييال مؤلسة ريط ة و ءشيل  -10

 .33 ل ص 2016ل 3ليو ل حالرءيلل حودحا حو يا ة و ءشيل طمهي هياة: مهياح  حويرحصا يأ -11

 .281ا دحويةمن حوم دحنو: ميدا حوسياقل ص  -12

 .34-33ة: ميدا لياقل ص مهي هيا -13

 .20امير حار صيوه: هن حوارحال مءشراح  ياحا  حوشي  حوس يل ةل حالاربل ص  -14

 .28-27 ل ص 2019حراي  م  رز: حوارحا حواريادل ميح  ة ااحودين مهم  ل رهيل  -15

 .64-63وار ي  حوارحال ميدا لياقلص ا دحو يرا حوش د و: أ -16

 70-69حوميدا ن سملص  -17

نسكين ة هو حوم يمم حو يحرو حوم يصكي مامد: ااث "ي يهة حوارحا يأا يري حإايضكيب  ةمدحب  -18

(ل 4(ل حو كدر)28نسككككين كةل م  كد)ياو"ل م  كة  كيم كة اكياكا و   ر  حإراحلككككة سا    كة من مءهرا ح يمك

 .223 ل ص 2020

 .223-222حوميدا ن سملص  -19

 .125لرا  حوءاا: حالية -20

وار ي  حوي يي "ل حادحر  ن حوارحا يأ  يحوي در حواركككياد اا دحوهيرد حو رككك و: حاللكككا -21

 ل  2014ل ا يي ل  1يس دي  ةسككك ن مءيكككرا حوشككك قل مي ا حواركككيا  ويءم ة حو  ي حاللكككامول ط

 .241-240ص 

 .82-79وار ي  حوارحال حوميدا حوسياقلص ا دحو يرا حوش د و: أ -22

ل حار  1ل طظ و و ه يهة يحوييحث   سكين ةل سي مة يءيا صك اول ي مة حارنحرغيا مراحب: نهج حإ -23

 .93 ل ص 2009ظ ول 

 .80 ل ص 2017ل اةدحرل 1حو  م ة و ه ياة يحوءشيلط وا ل رحا حومءياي ة ايرز: ه س ة حر -24

 .204-203 ل ص 2007اي  م غيايرد: ةرحا حوارياح ل سي مة ايرز حو رحل ا يي ل  -25

يكيضل  ل حوي1ا كدحو يي  ا كيا: حوييا كة اكيوارحال مي ا حوم كك ا كدحو ايا و ارحا حورطءول ط -26

 .18-17 ل ص 2001

 .80وا ل حوميدا حوسياقل ص ي ة ايرز: ه س ة حر -27

 ل  1988ل ا يي ل  2حان و ديب: سيايق حان و ديبل سا  ق و  ا شكايذ ل رحا حو  ي و ءشكيل ط -28

 .595-594ص 

مامكد امكيا : حاللككككا  يحوي كدريكة: حالوياف يحويءرل هو حطكيا حورةكد ل م ي كة حوي  حوكديو كةل  -29

 .10 ل ص 2008حو ييي ل ل 1ط

 .488ا و  ياي حو  د: حوميدا حوسياقل ص  -30
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حةمد  يلك  حوشكميد: ااث" مشكييل حوارحا حواركياد حا يري يمسكي   مل م  ة مي ا اياا   -31

 .132(ل ص 4(ل حو در)6و داحلي  حوارياية يحوييايد ة  يم ة اياال حوم  د)

 .6-5لص  يو: حوارحا مم حوقح ل حوميداحوها دحوسييا  -32

ل حوكدحا 2ا كدحويةمن: حصككككرز حوارحا يس كديكد ا   حو ا ل حومي ا حوه كيهو حو ياول ططكم   -33

 .20 ل ص 2000حو  ريال 

 .21-20حوميدا ن سملص  -34

ل ا يي ل  1مامد ةسكن هركا هللا: حهي  حوارحا حاللكامو حومسك اول رحا حوماا و ه ياةل ط -35

 .17 ل ص 1994

ايمكيف: ريحا  هو حومءه  كي  نراحوكدين ا ري: م كيز" نهييكة حو  كا حويرحصكككك و اءكد يكي -36

  .2013يحالا ير"ل مؤلسة اا ةدير و داحلي  يحالاايثل نرهم يل

 ل  2005ل  1ةسكككن حوميكككد : ييايميف يمدالكككة هيحن  را ل حومي ا حوه يهو حو ياول ط -37

 .109ص 

 .135-134حوميدا ن سمل ص  -38

 ل  1936 ل ا و ن  ل مامرر: ريككة حو  سكك ة حواديهةل مه  ة و ءة حويحو ه يحوءشككيل حو ييي -39

 .297ص 

اهميب حم ن: ايحر ومهيو ة هو حو  سكككك ة حوةيا ة حوم يصككككي ل رحا حوم ياف و ه ياةل حو ييي ل   -40

 .12 ل ص 1966

 .61 ل ص 2013ل 1وار ي  حومءيرشة هو ه س ة حويرحصا وهيايميفل طمامد حالشهل: أ -41

 .65حوميدا ن سمل ص  -42

- 17 ل ص 2013ل ا يي ل  1ل طةم د حوسكككه ل:  دو ة حو  مءة و   ا يحودينل  دحيز و ءشكككي -43

18. 

ل  2مامد نراحودين حهيرية: حوادحية يحويرحصكا هو حو  سك ة حوء دية حوم يصكي ل حهيي  ي حوشكي ل ط -44

 .203 ل ص 1998

 .146-145ةسن حوميد : حوميدا حوسياقل ص  -45

ل  1يراغن ييايميف: حو    يحوي ء ة  حيديور  ةل سي مة ةسككن صكك يل مءشككراح  حو مال ط -46

 .75ص   ل2003حومين يل 

  ا ريورا يه     غ يياد: مي يو حو  سك ة،ل سي مة مهيل صك دد يهييق حالنميا حو رمول   -47

 .96 ل ص 1997ل و ءيبل 1مي ا  حالنميا حو رمول ط

 .32-31حوميدا ن سمل ص  -48

 .50حوميدا ن سمل ص  -49

 ييمة صك ييد يوه  ة اه رز: ااث" ه سك ة حوارحا يحوسك   اءد  ياز اراي"ل م  ة حوشكيحت  -50

  .2017(ل ريسم يل 4حوييا ة يررييي حوم يممل حو در)هو 
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 لمصادر والمراجع...ا

  .1988ل ا يي ل  2حان و ديب: سيايق حان و ديبل سا  ق و  ا شايذ ل رحا حو  ي و ءشيل ط -1

 يك.1412ل ا يي ل  5حان مءهرا: وسيب حو يبل رحا صيرال ج -2

ي   مل م  ة مي ا اياا و داحلكككي   حةمد  يلككك  حوشكككميد: ااث" مشكككييل حوارحا حواركككياد حا يري يمسككك -3

 (.4(ل حو در)6حوارياية يحوييايد ة  يم ة اياال حوم  د)

  .2019 رهيل مهم  ل  ااحودين ميح  ة  حواريادل  حوارحا:  م  رز  حراي  -4

  .2009ل حار ظ ول  1حرغيا مراحب: نهج حإنسين ةل سي مة يءيا ص اول ي مة حار ظ و و ه يهة يحوييحثل ط -5

يه     غ يياد: مي يو حو  سكك ة،ل سي مة مهيل صكك دد يهييق حالنميا حو رمول مي ا  حالنميا   ا ريورا  -6

  .1997ل و ءيبل  1حو رمول ط

  .2005ل  1ةسن حوميد : ييايميف يمدالة هيحن  را ل حومي ا حوه يهو حو ياول ط -7

م يصككي راحلككة سا    ة  ةمدحب ايضككيب مامد: ااث "ي يهة حوارحا يأا يري حإنسككين ة هو حوم يمم حو يحرو حو -8

  .2020(ل  4(ل حو در)28من مءهرا ح يمياو"ل م  ة  يم ة اياا و   ر  حإنسين ةل م  د)

  .2013ل ا يي ل  1ةم د حوسه ل:  دو ة حو  مءة و   ا يحودينل  دحيز و ءشيل ط -9

  .2007اي  م غيايرد: ةرحا حوارياح ل سي مة ايرز حو رحل ا يي ل   -10

  .1936 س ة حواديهةل مه  ة و ءة حويحو ه يحوءشيل حو ييي ل  ا و ن  ل مامرر: رية حو  -11

 .125لرا  حوءاا: حالية -12

  .2012طيا  حوا  ل:   ه ساييال مؤلسة ريط ة و ءشيل   -13

  .2000ل حودحا حو  ريال  2طم ا دحويةمن: حصرز حوارحا يس ديد ا   حو ا ل حومي ا حوه يهو حو ياول ط -14

  .1981ل ا يي ل  3يحصرز حالليدالز يحومءيظي ل رحا حو   ل ط ا دحويةمن حوم دحنو: ضرحا  حوم يهة -15

  .2004ل رهيل 1ا دحوسييا حوه يو: ةرحا حوقح  يحآلويل مءشراح  ياحا  حاليريفل ط -16

  .1995ا دحو ايا حود يط: آرب حوارحال مءشراح  ياحا  حوش يبل   -17

  .1993ل  ل حالارب1ا دحو يرا حوش د و: أوار ي  حوارحال رحا حوشيي  و ءشيل ط -18

-17 ل ص2001ل حوييكيضل  1ا كدحو يي  ا كيا: حوييا كة اكيوارحال مي ا حوم كك ا كدحو ايا و ارحا حورطءول ط -19

18. 

  .2004ا دحوم  د اميحنو: مسي  ا ةرحا حوارياح  هو ظا حو رومةل راول   -20

ةس ن مءيرا    ا دحوهيرد حو ر و: حاللا  يحوي در حوارياد ا ن حوارحا يأوار ي  حوي يي "ل حادحر يس دي   -21

  .2014ل ا يي ل  1حوش قل مي ا حواريا  ويءم ة حو  ي حاللامول ط

  .1966اهميب حم ن: ايحر ومهيو ة هو حو  س ة حوةيا ة حوم يصي ل رحا حوم ياف و ه ياةل حو ييي ل   -22

ل"ل م  ة ةرو ة م  ة    ة حوداحلككككي  حاللككككام  -23 ةل  ا و  ياي حو  د: ااث" حوارحا م هرمي يسحصكككك ال ييحر ي

 (.35(ل حو در)2حالل ءدايةل م  د)

 حالارب.  حوس يل ةل  حوشي   ياحا    مءشراح   حوارحال هن:  صيوه  حار امير -24

امكير يأيمكيب مامكد حويم مو: ااكث "س ايا ي كيهكة حوارحا يآيكيايكي حويياريكة يحال يمكيا كة"ل م  كة راحلككككي  هو  -25

 حو يم ة حالارن ة.ل  2014(ل وسءة  1(ل حو در)41ا ر  حوشيي ة يحو ينربل م  د)

 ييمة صككك ييد يوه  ة اه رز: ااث" ه سككك ة حوارحا يحوسككك   اءد  ياز اراي"ل م  ة حوشكككيحت هو حوييا ة   -26

  .2017(ل ريسم يل  4يررييي حوم يممل حو در)

  .2013ل 1مامد حالشهل: أوار ي  حومءيرشة هو ه س ة حويرحصا وهيايميفل ط -27
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  .1994ل ا يي ل  1و حومس اول رحا حوماا و ه ياةل طمامد ةسن هرا هللا: حهي  حوارحا حاللام -28

ل حو كييي ل  1مامكد امكيا : حاللككككا  يحوي كدريكة: حالوياف يحويءرل هو حطكيا حورةكد ل م ي كة حوي  حوكديو كةل ط -29

2008.  

  .1998ل  2مامد نراحودين حهيرية: حوادحية يحويرحصا هو حو  س ة حوء دية حوم يصي ل حهيي  ي حوشي ل ط -30

  .1978م دمة حان و ديبل حوه  ة حاليوأل رحا حو    و ءشيل ا يي ل   -31

  .2016ل  3مهي هياة: مهياح  حويرحصا يأليو ل حالرءيلل حودحا حو يا ة و ءشيل ط -32

نراحودين ا ري: م يز" نهيية حو  ا حويرحصكك و اءد ييايميف: ريحا  هو حومءه  ي  يحالا ير"ل مؤلككسككة اا   -33

  .2013رهم يلةدير و داحلي  يحالاايثل ن
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