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 أنساط الحؾار في شعر ابؽ زيدون 
 بديع فتح هللا عميؾه 
جامعممممل اوزىممممر  - كميممممل الملممممل العرنيممممل  السشؾؼيممممل -قدممممؼ اواب والش ممممد 

 مرر  -الذريف
 Badieeliwa.lan@azhar.edu.egيد اإللكتروني : ر الب
 :سمخص ال

الحوار من أهػ  جوػوا الاملمػإل اانيػلنو الػو العػل ر تمػي الاع اػب رػ ن ال  ػ  
الم ػػػل ته جهػػػو ُميػػػاادـ اػػػو م ػػػل  ن الح ػػػلة المامػػػلمم ن اػػػو أ  م ػػػلؿ مػػػن 

كلاة. جلمحوار جوو  او شم  ارن زادجفه جهػو ممػد مػن أكشػ  شػم ار الم   ػة 
 جمن أكث ه  إرداًتل هجله مكلناه الم موقة او األ ب الم  و.

 ػػدجر ال حػػل أػػوؿ أنمػػل  الحػػوار الاػػو جر ت اػػو شػػم  ارػػن زاػػدجف ه جمػػد  
األنمػػل  هجاػػدرس ال حػػل األلػػواف المااوتػػة للػػ ا توف عػػه اػػو الاملمػػإل مػػ  هػػ ا 

الحػػػوار مثػػػإل الحػػػوار مػػػ  الػػػالح أج الػػػ ات هجالحػػػوار مػػػ  ال  ػػػ   ػػػوار أكػػػلف 
ا شاًصل مم جًال لدمه أج غ   ممػ جؼ هجالحػوار مػ  الحش  ػة جالػ   ميزػ  أ ػ ً 

 .ا من أوارا ه ك لك الحوار م  الطش مة بمكونلتلل المامد ة  كش  ً 
 .ردم  تم وا  -شم  -ارن زادجف   -أنمل  الحوار  : الكمسات السفتاحيل
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abstract : 

Dialogue is one of the most important aspects of human 

interaction, as it is able to bring people together in any 

field, and it is used in all fields of life. Dialogue is present 

in Ibn Zaydun’s poetry, and he is considered one of the 

greatest Arab poets and one of the most creative of them 

and has a prominent place in Arabic literature. 

The research revolves around the patterns of dialogue that 

appeared in Ibn Zaydun’s poetry, and the extent of his 

success in dealing with these patterns, and the research 

studies the various colors of this dialogue such as 

dialogue with oneself or oneself, dialogue with others, 

whether a person is known to him or unknown, and 

dialogue with the beloved, which takes A large part of his 

dialogue, as well as the dialogue with nature with its 

multiple components . 

Keywords: Dialogue styles - Ibn Zaydoun - Poetry - 

Badi' Aliouh. 
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 م دمل البحث
الحمد هلل رب المللم ن جالصالة جاليالـ تمي زلت  الاش  ن جرأمة هللا لممللم ن 

   دنل دمحم الاشو األمو األم ن جتمي آله جصح ه أومم ن.
 أما  عد

ممػػد ال ػػم  األندليػػو مػػن أومػػإل ال ػػم  الم  ػػو لمػػل ف ػػه مػػن رقػػة جت ج ػػة قػػد   
مػػد ارػػن زاػػدجف ت ػدهل اػػو غ ػػ ا مػػن ال ػػم  الم  ػػو كمػه تمػػي مػػد  المصػػوره جا

جاأًدا من أه  شم ار المص  األندليػوه جقػد نػلؿ شػم ا مػن اهامػلـ الدار ػ ن مػل 
ميػػاحعه مػػن الدرا ػػلتي لمػػل محممػػه مػػن ومػػلؿ جرقػػة جت ج ػػة جشػػلت اة جت د ػػده 
الػػو مػػن ال ػػم ار الػػ  ن ت كػػوا بصػػمة را ػػاة اػػو ال ػػم  الم  ػػو كلنػػ  ج ػػا إل 

 تمي َم  المصور جتملقب الدهور.
تمػي أػد -ارتو ل ػم ا اتحػل لػو أف لدمػه أنملًحػل أواراػة لػ  أوػد جمن زالؿ ق  

مػن جقػع تاػدهل مػن قشػإله جللػ ا الحواراػة أ ػ  كش ػ  جعػله  اػو شػػم ا  -تممػو
تلمػػةه لػػ ا  ػػيألجؿ مػػن زػػالؿ هػػ ا الدرا ػػة ر ػػلف أهػػ  أنمػػل  الحػػوار اػػو شػػم اه 

ي جقػد اقاحػػ  حش مػػة ال حػل أف مكػػوف المػػال  الاحم مػػو رف عػو اػػو هػػ ا الدرا ػػة
أ ل إنه األنيب لمثإل ذا الدرا لت األ ر ةه كمل اقاح  الدرا ة تعيػ   ال حػل 
إلي أر مػة م لأػل  ػ عالل معدمػة جت مالػل زلتمػة رلػل ناػل،  ال حػله جقػد وػلرت 

 تمي الاحو الاللو:
 المعدمة ج لل أ  لب ازا لر ال حل لمدرا ة جزطاه جمال هأوال: 
  مدزإل الدرا ةه جا امإل تمي:ثانيا: 

: أ -  ت ومة لم لت  جالام اف به.والا
 ج  لف ما لاه او تص ا جغ  ا.ثانياا: -
 مللـو الحوار جأنملحه اللميف ة او شم  ارن زادجف.ثالثاا:  -

 الحوار م  الالح جم  اآلز .السبحث اوول: 
-  :  الحوار م  الالح.أوالا
 الحوار م  اآلز  الحلض . ثانيَا:  -
 ال ل،ب.الحوار م  اآلز  ثالثاا:  -

 الحوار م  الحش  ة.السبحث الثاني: 
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-  :  الحوار م  الحش  ة الحلض ة.أوالا
 الحوار م  الحش  ة ال ل، ة.ثانياا:  -

 الحوار م  الم موتة.السبحث الثالث: 
-  :  الحوار م  م موتة الحلض ان.أوالا
 الحوار م  م موتة ال ل،ش ن.ثانيَا:  -
 الحوار م  الطش مة جا امإل تمي: : السبحث الرا ع  -
 أوارا م  ال ال. -
 أوارا م  الم إل. -
 أوارا م  الح وانلت جالط ور )ال  اؿ جالحملـ(.  -
 م  م موتة من الماحلجران. -
 الالتمة ج لل أه  الاال، .-
 أه  المصل ر جالم او . -
 اللل س. -

 :أىداف البحث
   ف:يرمي البحث إلى عدة أىدا

 ألواف الحوار او إرداع ارن زادجف ال م  . الام اف بيه  -ٔ
ر ػػلف أنمػػل  الحػػوار المااملػػة اػػو شػػم ا  ػػوار أكػػلف أػػوار مػػ  الػػالح أـ مػػ   -ٕ

  اآلز  أـ م  الحش  ة أـ م  م موتة المالحش ن الحلض ان أج ال ل،ش ن.
 ر لف أ   الحواراة او شم اه جمد  أهم الل او إمصلؿ المماي. -ٖ
 م  الطش مة بيلوانلل المااملة.قدرته او إو ار أوار توض ل  -ٗ

 :البحث غايل
ج  ػػلف أهػػ  ه أعػػه مػػن الػػدرس جالمالمػػة ارػػن زاػػدجف إتطػػلر ال ػػلت  جاأل  ػػب  -ٔ

 .ال واه  اارداع ة تادا
 الحوار او شم ا. را ة أ  لب انا لر عله ة  -ٕ
 وملل لت األ موب الحوار  تاد ارن زادجف.توض ل  -ٖ
 .او تص ا لم موقً  اجشلت ً  لإعللر مكلناه كلت ً  -ٗ
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 مدخل
: التعريف  ابؽ زيدون.  أوالا

هو أرو الول د أأمد رن تشد هللا رن أأمد رن غللب رن زادجف الما جمو 
ه اعػػد كػػلف جالػػدا مػػن ه  ػػة (ٔ)األندليػػو الع حشػػوه جهػػو مػػن أراػػلر جوػػوا اللعلػػلر

ه جكػلف وػدا ألمػه صػلأب األأكػلـ (ٕ)اللعللر الم لجران لملد الام لة الميػام ن
ه جقػػد جلػػػد أرػػو الول ػػػد أأمػػد رػػػن (ٖ)بع ح ػػةه الػػو مػػػن ر ػػ  أيػػػب جنيػػب ج ػػػ ار

 .(ٗ)ـ ٖٓٓٔهػ / ٜٖٗزادجف  اة 
قػػػ أ ارػػػن زاػػػدجف تمػػػي جالػػػدا جغ ػػػ اه جعػػػإل  الػػػإل مػػػن الممػػػـو جاآل ابه  ػػػ  
تلاع  ممكة ال ػم  لدمػهه اكػلف ذا مون ػة ف لضػةه جلػ  تصػإل إل اػل تللصػ إل تػن 

تمػػي كػػإل مػػل تػػداا  (٘)اػػ  الام لػػة الميػػاكلوااػػ ة شػػ لبهه إذ غطػػي ت ػػعه ج  ة ر
او الحوا ث الاو أ ت إلي  –بللاحد د  –من تللص إله أاي أنال   نم ؼ  جرا 

 ػػعو  الدجلػػة األمواػػة اػػو ق ح ػػةه جل ػػلـ أرػػو الحػػـ  ولػػور بػػيمور الحكػػ   ػػاة 
لكػػن ارػػن زاػػدجف كػػلف إلػػي ولنػػب أرػػو الحػػـ  تمػػي أ  أػػلؿه جمػػن  (ٙ)هػػػ ٕٕٗ

لمالقػػة رػػ ن ارػػن زاػػدجف جج  ة راػػ  الميػػاكلوه جلكالمػػل نلأ ػػة أزػػ   توحػػدت ا
تالصػػػػمل جت لتػػػػداه ااممعػػػػ  ج  ة بػػػػللوزا  أرػػػػو تػػػػلم  رػػػػن تشػػػػدجسه جلػػػػ  ُت ػػػػد 
تو الت ارن زادجف إل لػله اكاػب ر ػللة أ ػملهل ) ال  ػللة الل ل ػة ( تمػي ليػلف 

                                                 
( ارن بيلـ ال اا ااوه ال ز  ة او محل ن أهإل ال  ا ةه تحع ق  . إأيلف ع لسه  ار الثعلاةه ر  جت  ٔ

 . ٖٖٚص  ٔـ. العي  األجؿ جٜٜٚٔ
األندلحه  ار المملرؼه العله ة  –تص  الدجؿ جااملرات  – . شوقو ض فه تلراخ األ ب الم  و  ( ٕ

  ٕٔٛـ. ص ٜٜٗٔ( ٕ) 
 . ٕٕٛ( اليلرق هص  ٖ
 .  ٖٖٛهص ٔ(  ارن بيلـ ال اا ااو ه م و   لرقه العي  األجؿ جٗ
هػ . ٙٔٗهػ .    زم  جا  من ق ح ة ٗٔٗ( هو دمحم رن تشد هللا رن الالص  لد ن هللا ه تولو الاالاة  ٘

جاغالله او الط اق بمض أصحلبهه جكلن  ج  ة اراة ولراة نص ان ةه جكلن  نلصمة المح لا زرقلر 
دمحم تشد هللا تالف ه  جلة اا الـ او األندلح ه مكا ة  -ال م ه را،مػػػػػػة الحيػػػػػػن.  الم ا نه أم ار

 ٕ٘ٗص  ٖـ. جٜٛٛٔ( ٖالالن وه العله ة ) 
( ارن ت ار  الم اك وه الش لف الم  ب او أز لر األندلح جالم  به تحع ق ج.س. كو ف جل لو  ٙ

 .٘ٛٔص  ٖج ـ . ٖٜٛٔ( ٖر جاايلؿ ه  ار الثعلاةه ر  جت ) 
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ج  ةه ج مػػل رلػػل إل لػػل كػػو ت  ػػملل إلػػي ارػػن تشػػدجسه لكالػػل غحػػش  مػػن ذلػػك 
. ر امل  س له ارن تشػدجس تاػد أرػو الحػـ  وملػور ممػل (ٔ)شد ًدا جه اه غحً ل

أ   إلي   اهه اكاب ال  للة ال دمة ميامطله ا لل كو ملك أ يػهه جكاػب لػه 
قصل،د كث  ة او نلح ه ا ال  ضه جلمل   ح ارػن زاػدجف هػ ب مػن  ػ اه إلػي 

فه ضػػواأو ق ح ػػةه جعػػإل ميػػامطع أبػػل الحػػـ  جااو ػػإل إل ػػه رػػ مض ذج  ال ػػي
جتمي رأ ل  األم   أرو الول د رن أرو الحـ  ولوره أاي تلػل تاػهه جلمػل تػواو 

هػ زمله جلدا أرو الول د اع ب إل ه ارن زادجفه جت اه لما ػ  ٖ٘ٗأرو الحـ   اة 
تمي أهإل ال مةه    رامػه إلػي م ت ػة الػوزارةه امدأػه ارػن زاػدجف بعصػل،د تفػ ض 

بلتاػػلذا  ػػل ً ا لػػه ر اػػه ج ػػ ن ممػػوؾ  بػػلازالصه جقلرػػإل أرػػو الول ػػد هػػ ا األشػػملر
. جقد أرا  ممك ق ح ة أف تكػوف   ػللرة ارػن زاػدجف ج ػ مة  رامػل اه  (ٕ)الطوا،ع

لممه  ايػو ت ػعه ج  ة جقػد أععػ  لػه تمػك اليػللرات شػل ة اػو أروػلر األنػدلحه 
كمل جحػدت المالقػة ر اػه ج ػ ن الممػوؾ اػو شػ ؽ ال  اػ ة جغ  لػله جلكػن تعػلرب 

 (ٖ)اممم  تمي الك د  رن زادجف جالال اػق ر اػه ج ػ ن ارػن ولػور اليملمة تل ت
اا و ارن زادجف أف  معػي مػن الولػد مػل لم ػه مػن الوالػدي اااعػإل قمػ ال اػو أروػلر 

ممػػػك إشػػػش م ة ه  (ٗ)األنػػػدلحه  ػػػ  قػػػ ر الػػػ هلب إلػػػي أحػػػ ة المماحػػػد رػػػن ع ػػػل 
ه جال ػػلت  امحػػي إل ػػه ماحمً ػػل باشػػ ة اليػػل   جالي ل ػػو المػػلرؼ رشػػواحن األمػػور

الملمقه جلكاه كلف محمإل او قم ه و ح الم ق ال ل، ي لح ملنه من أش شاه ج  ة 
جا ػػاع ت األأػػواؿ بػػلرن زاػػدجف اػػو  (٘)هػػػٔٗٗجكػػلف ذهلبػػه إلػػي ارػػن ع ػػل   ػػاة 

إشش م ةه اعد أكـ  المماحد جال تهه جت اه او جزارتهه جغم ا رثعاػه جتطلػهه جمػل 
ج مػػد  (ٚ)هػػػ ٔٙٗ ػػاة  (ٙ)ي جاػػلة المماحػػدزاؿ مامامػػل ر ف ػػ  مكلنػػه جنلػػوذا أاػػ
                                                 

تمي تشد الم    ه ارن زادجف : تص ا جأ لته جأ بهه  ار الكلتب الم  وه  ميمة أتالـ الم ب (  ٔ
 ٚٛـ .ص ٜٚٙٔ( العله ة ٙٙالمد )

 .ٕ٘ـ .ص ٜٔٛٔ( ٔٔ(  . شوقو ض فه ارن زادجفه  ار المملرؼ ه العله ة )   ٕ
 ٓٔـ. ص ٜٖٜٔ( نلل  رامة تالمةه ارن زادجفه المط مة الللشم ةه  م ق  ٖ
 ( هو المماحد بلهلل أرو تم ج ع ل  رن إ ملت إل رن ع ل  المامو ٗ
 . ٜٖٖص  ٔ( ارن بيلـ ال اا ااو ه م و   لرق ه العي  األجؿ ج ٘
 . ٚ٘( دمحم تشد هللا تالفه م و   لرق ه الم مد الثللل ص  ٙ
 .ٚ٘ص  ٖ  الم اك و ه م و   لرق ه ج ( ارن ت ار  ٚ
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تػلم ن تػواو أرػو الول ػد أأمػد رػن زاػدجف مامًلػل قصػة أػب نػل رةه ج جًرا   ل ػً ل 
 مم ً ل بللم لم اته ج  وانل من ال م  ميتو او صدارة الدجاجان الم   ة. 

 ثانياا: مشزلل ابؽ زيدون.
أكد ال لأثوف او تلراخ األ ب أف أبل الول د أأمد رن زادجف أت   شػم ار 
ه  تصػػػ اه قػػػلؿ ارػػػن بيػػػلـ ال ػػػاا ااو: كػػػلف أرػػػو الول ػػػد صػػػلأب ماثػػػور جما ػػػـو
ه أأػػدا مػػن وػػ  األمػػلـ وػػُ اه جاػػلت األنػػلـ ُحػػُ اه جصػػ  َؼ  جزلتمػػة شػػم ار ماػػ ـج

أ ب لػ ح لم حػ  تداعػػهه ج  اليػمطلف نلمػل  جضػُ اه جج ػ  الش ػلف ن ًمػػل جنثػً ا إلػي 
لمشدر تيلعهه جشم  ل ح لميح  ر لنهه ج  الا ـو ال هػ  اقا انػهه جأػن مػن الاثػ  

جقػػد كلنػػ  قػػوة مون ػػة ارػػن زاػػدجف  (ٔ)غ اػػب الم ػػلنوه شػػم   األللػػلن جالممػػلنو
ت ػػش لل لػػه  (ٕ)ج ال ػػة أشػػملرا  ااًمػػل إلػػي أف مطمػػق تم ػػه لعػػب بحاػػ   الم ػػ ب

 (ٖ)بلل لت  ال حا  .
تا مػػو ما لػػة ارػػن زاػػدجف ف مػػل جر  تاػػد المعػػ   أػػ ن قػػلؿ: قػػلؿ بمػػض ج 

األ بػػلر: مػػن لػػ ح الش ػػلض جتاػػا  بػػللمع قه جقػػ أ ألرػػو تمػػ جه جتلعػػه لم ػػلاموه 
جرج  شػػم  ارػػن زاػػدجفه اعػػد ا ػػاكمإل ال ػػ ؼه جكػػلف ميػػمو بحاػػ   الم ػػلربي 

و جلػ  ماامػع بػلأثو ال ػ ب تػن بػلأث (هٗ)لحين    لوػة ن مػهه ج ػلولة مملن ػه
ال  ؽ ب يف ما لة ارن زادجفه اعد قلؿ أناإل واثللل بللاث ل: أهػ  شػم ار ق ح ػة 
) او ذلك المص ( أرو الول د أأمد رن زادجف الما جمو .. تما  بمكلنة تلل ػة 
او الم ام  الع حشوي بلحإل مل أنلق او تمم مه من تالمةه جمل جن ه وهللا من 

                                                 
 .ٖٖٙص  ٔ( ارن بيلـ ال اا ااو ه م و   لرق ه العي  األجؿ ج ٔ
 . ٚٗ( نلل  رامة تالمة ه م و   لرق هص  ٕ
هػ( جلد رالأ ة ما   جتاعإل او ل ل،إل ٕٗٛ-ٕٙٓ( ال حا   هو أرو ع ل ة الول د رن تش د هللا الطل،و) ٖ

او شواحور الل اته جغمش  تم ه اصلأة الم ب جاتصإل بللام لة  حور جغ  هل من الشدج الحلر  ن
الماوكإل رن المماص  الع ل وه جامالز  شم  ال حا   ر قة األ موب جأين الا لؿه جا    إلي 

 (.ٕٛ٘مون ة ف لضة. )ان   : الماااب من أ ب الم ب ه تحع ق حه أي ن جآز انه ص 
 به تحع ق  . إأيلف ع لسه  ار صل ره ر  جت ( المع  ه نلخ الط ب من غصن األندلح ال ح ٗ

 .ٙٙ٘ص  ٖـ. جٜٛٛٔ
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جف: إنه شلت  ت ػ   لمحػب .. جهػو ه أمل ن كإل ف عوؿ تن ارن زاد(ٔ)ممكة ح  ة
 (.ٕ)مثإل ألردع نموذج لأل موب الم  و الكال  كو

 ثالثاا: مفيؾم الحؾار في الذعر: 
جالَحػْوُر هػو  (ٖ)لل ة أوار ولرت من أػلر محػور َأػْوًرا: أ  روػ  رووًتػل

 أػػػػد ل م ػػػػ   رػػػػ ن شاصػػػػ ن والحممممؾار:  (ٗ)ال وػػػػوع تػػػػن ال ػػػػور ج لػػػػي ال ػػػػور
جامكػػن العػػوؿ إف الحػػوار أػػد ل رػػ ن حػػ ا ن  ػػا  ف ػػه تػػداجؿ الكػػالـ  (٘)أج أكثػػ 

ر المػػل بط اعػػة ماكلا ػػةه اػػال ميػػاي   أأػػدهمل  جف اآلزػػ ه جا مػػب تم ػػه اللػػدجر 
ج ت ػػل ؿ المممومػػلت جاألاكػػلر والحممؾار: ه(ه  ٙ)جال مػػد تػػن الاصػػومة جالامصػػب 

ل،إل الاػػػو جامػػػد الحػػػوار مػػػن أاحػػػإل الو ػػػ (ٚ)جاآلراره جهػػػ ا هػػػو الحػػػوار المصػػػ   
تػػػػإ   إلػػػػي ااقاػػػػلعه جت   ػػػػ  ا ت ػػػػلا  ػػػػعً ل إلػػػػو تمػػػػد إل  ػػػػموؾ اانيػػػػلف إلػػػػي 

تمػػلجف   –إًذا  –اػػللحوار  (ٛ)األاحػػإله جالحػػوار ملػػ  وػػًدا اػػو تػػالج الم ػػكالت 
ر ن الماحلجران تمي مم اة الحم عة جالاوصإل إل للي ل ك ع كإل َحَ ٍؼ مل َزِلَو 

ار اللّمػػلؿ: الاػػ جج  رااػػل،  مل ػػدة جمػػن أهػػ  أهػػداؼ الحػػو  (ٜ)تمػػو صػػلأ ه مالػػل 

                                                 
( آناػػػإل وونثللػػػل بللاث ػػػل ه تػػػلراخ اللكػػػ  األندليػػػو ه ت ومػػػة  . أيػػػ ن مػػػإنح ه مكا ػػػة الثعلاػػػة الد ا ػػػةه  ٔ

 .ٓٛالعله ة ) . ت ( ص 
ٕ  )A.R.Nykl: Hispano- Arabic Poetry, Baltimore, 1946, p.27  
 .ٕ٘ٗاو األندلحه دمحم تشد هللا تالفه الم مد الثلللهص جان  :  جلة اا الـ  
 .ٚٔٔـ. ص ٜٓٛٔ( العله ة ٔ( المم   الوو  ه م م  الم ة الم   ة )  ٖ
( مح ػػو دمحم زم مػػوه الحػػوار آ ابػػه جضػػوابطه اػػو ضػػور الكاػػلب جاليػػاةه  ار الاوزاػػ  جالايػػواق الدجل ػػةه  ٗ

 . ٜٔـ . ص ٕٕٓٓتملف 
 . ٚٚٔ( المم   الوو   ه ص  ٘
 نمػػلذج أواراػػة مػػن اليػػ  ة الاشواػػةه م كػػ  الممػػك  –(  ػػمملف رػػن تػػوض ل مػػلف ه أ ػػ ار الحػػوار جااقاػػلع  ٙ

ـ . ٕٔٔٓهػػػ / ٕٖٗٔ( ال اػػلضه ٖتشػػد الم اػػ  لمحػػوار الػػوحاوه إ ارة الدرا ػػلت جال حػػوث جالا ػػ  ) 
 . ٖٗص 

 .   ٕٛ( اليلرق ص  ٚ
ه الحػػوار الػػوحاو ج جرا اػػو تم اػػ  األمػػن الػػوحاو لممممكػػة الم   ػػة اليػػمو مةه ( زم ػػإل رػػن تش ػػد الحػػلزمو ٛ

هػػػػػ / ٕٖٗٔم كػػػػ  الممػػػػك تشػػػػد الم اػػػػ  لمحػػػػوار الػػػػوحاوه إ ارة الدرا ػػػػلت جال حػػػػوث جالا ػػػػ ه ال اػػػػلض 
 .  ٔٔـ . ص ٕٔٔٓ

 ٕٔ( اليلرق ص  ٜ
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ه جالحػػوار قػػد ارتػػ ه جوػػو ا رووػػو  اانيػػلن ة .. جأصػػ ل الشػػد إل (ٔ)تحعػػق ال ضػػل 
األمثػػػإل لأل ػػػلل ب غ ػػػ  ال ػػػ ع ة مثػػػإل الماػػػع جااقصػػػلر جاال ػػػلر الاػػػو لػػػ  تمػػػد 

جألف ال ػػػلت  أبػػػل الول ػػػد رػػػن زاػػػدجف  (ٕ) الرمممراعات والشزاعمممات م دمػػػة لمملل ػػػة
للواصإل ر اه ج  ن من محّد ه اعد ازالر ل ة الحواري كػو ممشػ    غب او إذابة ا

 تن مواقله المااملة الاو  املمإل من زالللل م  ال  جؼ الما ل اة او الح لة
 ** أنساط الحؾارات الفمدؽيل في شعر ابؽ زيدون:

  -: ( نسط الحؾار اإلقشاعي1) 
ُتيػػاادـُ لماواصػػإِل مكايػػب الحػػوار ل ماػػه األ ل ػػّ ة مػػن كوِنػػه أ اة تمش  اػػة 

رػػ ن مكّونػػلت الم امػػِ  مػػن أاػػ اٍ  جوملتػػلتي رلػػدؼ الوصػػوؿ إلػػي صػػ  ِة تلػػلهٍ  
م ػػا كٍة ت مػػُ  رػػ ن كػػال الطػػ ا نه جاكػػوُف رػػ لك المماػػي ج ػػ مة ل محػػلح ج  ػػلف 
جولػػػػلت الا ػػػػ  الاػػػػو تػػػػإ   رػػػػدجرهل إلػػػػي ااقاػػػػلع رامػػػػك الوولػػػػة ذاتلػػػػله ج  ػػػػلف 

هػػػ ا الاػػػوع مػػػن الحػػػوارات أف  اماّػػػ  ح اػػػل  الممط ػػػلت الاػػػو تإّاػػػدهله ج  رػػػّد اػػػو
الحػػػوار بللموضػػػوع ةه ألنلػػػل الماصػػػ  األ ل ػػػو اػػػو تي مػػػة الحػػػوار لواو ػػػِه اػػػو 
إعلػلر الحم عػػةه جك ػع اليػػالر تػن الحػػإل أج الاا  ػة المال ػػ ة لمموضػوع الػػ   
 ػػػدجر الحػػػوار أولػػػهه إذ إنلػػػل أ ػػػُل تكػػػوُف  ػػػمة مكثُػػػُ  َحميػػػلل اػػػو المد ػػػد مػػػن 

ا  ػػػة الحػػػوار تكػػػوف وػػػدً    حل،ػػػإَل ماػػػُهه جااماػػػ  الحػػػوار تاػػػد الحػػػواراته اػػػ ف ن
جوو  الموضوع ة بحصوؿ اللل،دة الم وّوة ماُهه جتحعُّق الاا  ة الاو تػإّ   إلػي 

 (ٖ)تمد إل المللن   بصورة أاحإل ممل كلن  تم ه.
جمػػن زػػالؿ قػػ ارة شػػم  ارػػن زاػػدجف اتحػػل أنػػه ا ػػاادـ هػػ ا المػػوف مػػػن 

   تالقاػػه بمحشو اػػه بمػػض ال ػػوا،ب ف  حػػب مالػػل الحػػوار ااقاػػلتو أػػ ن تماػػ
جاػػػػػ هب إل لػػػػػل مملتً ػػػػػله اػػػػػ ذا بمػػػػػد أػػػػػوار جوػػػػػدؿ  احػػػػػل لػػػػػه أنػػػػػه هػػػػػو الماطػػػػػي 

                                                 
الممك تشد الم اػ  لمحػوار الػوحاوه ( دمحم ال وام  جتشد هللا الصعللفه قواتد جم ل ئ الحوار اللملؿه م ك  ٔ

 . ٗٔـ ص ٕ٘ٓٓ/ٕٙٗٔالوحاوه ال الض 
 .   ٙ( زم إل رن تش د الحلزموه م و   لرق هص ٕ

 ) جهو الالمو  ة بللمل ة الملم ة (ٓٗ٘المم   الوو   هص 
 . راصّ ؼ.ٕٔ( الدكاورة  مو  الاط به م مة مشامله صلحة ٖ



 

 

 م2222   الثالثالجزء  اإلصدار األول السابعمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور العدد 

 

099  

جالمػػ نبهف عاا  بح الػػل جاصػػدؽ ا تلرهػػله ف طمػػب اليػػملح رػػد  مػػن ا تاػػ ار 
 ف عوؿ:

 يا قسمممراا مظمممممممممع السممممممممممممملممممرب
 

 قمممد  ممماي بمممي فمممي حبمممػ السممم ى  ***
 

ا           أعتممم  ممممؽ عمسمممػ لمممي جاىمممدا
 

 ويلممممممممممم  الذممممممممممؾي فأسمممممممممممممتعِت    
 

 ألزمتشممي المم ن  الممممممممممم   ج تممو
 

 (1)صمممممدقف فاصمممممفح عمممممؽ السممممم ن  
 

 جمن نمه  الحوار ااقالتو او المالب جالحب تاد ارن زادجف مل ن اا او قوله:
 اَوَممملَلممِ ؽ َقَرممَر الَيممأِس ِمشممِػ 

 

 َوحممممممممممممماَل َدَجشايممممممممممِػ اوَن الِحَيمممممممممممل ***
 

 َونمممماجاِب ِ اإِلفمممِػ ِفممميِا الَحدمممؾاِ 
 

 َفممَأعَظمممممممممميِتِو َجيممممممممَرةا  ممممممممما َسممممممممَأل 
 

 َوراَقممممِػ ِسمممحِر الِعمممدا الِسفَتمممر  
 

 َوَغممممممممممممممَرِب  زوِرِىمممممممممممِؼ  الِسفَتَعمممممممممممل 
 

 َوَأقَبمِتمممِيؼ ِفممَي  َوجممممَو  الَ بممؾلِ 
 

 ِ ذممممممممممممممِرِب  الِس َتَبمممممممممملَوقمممممممممماَبَمِيؼ   
 

ممممماَم الَيمممؾ   لمممممَمؼ  َأَزل  َفمممََّن ـِ
 

يممممممممِو ِحفغمممممممممممماا َ ممممممممممسا َلممممممممؼ َأَزل   ِأَ ؿا
 

 َعممم َم ِاطاَبتمممِػ َاواعممممممي الِ ممممى
 

 َوؼمممممممميَؼ َثَشتممممممممِػ َنمممممممممممممؾاىي الَعممممممممَ ل 
 

 َأَلمممؼ َألمممَزِم الَرمممبَر َ يسمممما َأِخممم َ 
 

 َأَلممممممممؼ ِأكِثممممممِر الَيجممممممَر َ ممممممي ال ِأَممممممملا  
 

 َأَلمممؼ َأرَم ِمشمممِػ ِ َليمممِر الِر مممى
 

 َوِأبممممممد  الِدممممممروَر ِ سممممما  َلمممممؼ َأَنمممممل 
 

 َأَلممممؼ َأغَتِفممممر مؾِن مممماِت الممممِ نؾِب 
 

 َعسممممممداا  َأَديممممممِف  ِبمممممممممميا  َأم  َزَلمممممممل 
 

جايام  او     احل،مه جمحل اه ج  ،إل إزالصه او أ ه أاو إذا مل 
ق  الوشػلةه اا  ػ ت اقاا  بلف الحوار   وػدج  ماػهي ألنلػل لػ  تصػدقهه  رػإل صػد 

 من نلأ اهه اال  ش إل  و  قط  تمك المالقةه جا رامل  جالو اعه ف عوؿ مو ًتل: 
 َعَميممممِػ الَدمممم ِم َسمممم ِم الممممَؾاا ِ 

 

 َوااِ  َىمممممممؾ ا مممممممماَت َقبمممممممَل اَوَجمممممممل ***
 

 َوممممما ِ ِاخِتيمممماري َدَدممممَميِف َعشممممػِ 
 

 َوَلممممممممممممممممِكَششي ِممممممممممممممممكَره  ال َبممممممممممممممممَظل 
 

 َيمممدِر َقمِبمممَي َ يمممَف الِشمممزو ِ َوَلمممؼ 
 

 ِإلمممممممممممى َأن َرأ  سممممممممممممميَرةا َفامَتَثمممممممممممل 
 

 َوَليمممَف اَلممم   قممممماَا َعفمممؾاا ِإَليمممػِ 
 

 َأِبمممممَي الَيمممممؾ  فمممممي َعشممممماِن الَلممممممَزل 
 

 ِيحيمممممممِل ِعمممممممم وَنَل ـاَب الَمسمممممى
 

 (2)َوَيذمممفي ِممممَؽ الِدممم ِؼ ِدممممَػ الِسَ مممل 
 

                                                 
 ٚ٘ر المم اة ر  جت   أجلو ص (   واف ارن زادجف  را ة جتل  ب تشد هللا  ادا  أ
 ٖٛ-ٖٚ(   واف ارن زادجف ص  ٕ
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اعد أو   ه ا الحوار ر ن ج  ن محشو اه الاو ا امم  إلي الواش ن 
جالموقم ن ر اه ج  الل بلللااةه رإل جصدق  جشل ال  ه جأقشم  تم ل  رووه ال    
جالعشوؿه    مي   أ لة ر ارته جحللرة  و هه ف ييللل تم ل كلف ماه جمالل جاطمب 

الاع ا   لايك د زتمه ج  لف  مالل ااق ار أج الالو هجلكاه مياادـ اا الللـ
أ اهه ف عوؿ: أل  أصش  تمي كإل مل تلمم اه به؟ أل  أرامد تاك أ ًال ز  ة 
الممإل جالييـ؟ أل  أرض ماك بكإل مل   ممكن أف   ضي به أأد؟ رإل جأ تو 
أنه  م د جمي جر بمل   ممكن أف ميمد به إنيلفه جاايلرؿ م د ا: أل  أغل  

 زط  ة  وار أكلن  تمًدا أـ زطًي جزلال ؟ لك كإل ذنب جأ لمحك او كإل
   بمد أف اتحل من زالؿ الحوار جال دؿ أنلل قد ألع   مملل لمواش ن 
ايايدجا مل ر المل هجاتحل له أنه   ممكاه ا  ام ار او تمك المالقة ق ر قط  

او تلل او  الـ بمد أف ملت هواا قشإل أومهه جاا ه أنه ل  معط  ه ا  أجاص هله
بلزا لرا تلمداي ج نمل مك ا أزلؾ  بطإله     دتو لاليه أف ميالهله  المو ة

 جأف ُت لي ت اه من  عملل هجقم ه من هواهل.
اا   الحوار ا قالتو  ممب  جرا او أز  الع ار ب كإل  ا ه ج  مالي 

ُممل ه  مد  قدرة ال لت  او ر لف ه ا الامه من الحواراةه اعد أردته رام  
 جقدرة را،مة. 

  -: ( نسط الحؾار االست رائي2) 
معـو ه ا الاوع مػن الحػوار تمػي ا  اك ػلؼ جا  اعصػلر أػوؿ موضػوع 
 ممػػػػػ نه جاػػػػػإ    جرُا اػػػػػو الم ػػػػػل  ن الممم ػػػػػة األكل مم ػػػػػةه كللم ػػػػػل  ن المدر ػػػػػ ة 
أج ال لمع ػػػػة ألنػػػػػه ُ اػػػػػ ل لم لأػػػػػل أج المحػػػػلجر إمكلن ػػػػػة تكػػػػػوان األاكػػػػػلر أػػػػػوؿ 
الموضػػوع المػػ ا  بط اعػػة أاحػػإل مػػن ح اعػػة الامّعػػوه جااػػ ل الحػػوار ا  اعصػػل،و 
إمكلن ػػػة ا نػػػدملج مػػػ  الشاػػػي المم ف ػػػة لملػػػ  ه ج ػػػ لك مكػػػوف الحػػػوار أكثػػػ  قلرم ػػػة 

وار ا  اعصػػل،و بللاعطػػة لال ػادتلر جا ناعػػلؿ مػن اكػػ ة إلػػي أزػ  ه جامامػػد الحػ
األجلػػػي تمػػػي ُمث ػػػ  ُم ػػػمإل اهامػػػلـ الماحػػػلجران جاػػػإ   إلػػػي رغشػػػال  اػػػو ال حػػػل 
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جا  ػػاطالعه  ػػ  ميػػ   اػػو ح اعػػه إلػػي راػػلر تػػد  مػػن الل ضػػ لت جا  اعصػػلر 
 (ٔ)جمملل الله    إلي تلح إل أكث هل تال ً ل م  ااشكلل ة المط جأة.

  -: ( الحؾار البحثي3) 
ال حثو تمي المملنو آنلة ال ك  او الحوار ا  اعصل،وه إذ معـو الحوار 

إّف ا  اعصلر جا كا لؼ هو تمم ة ماطلبعة م  ال حل ب كإل أج بآز ه ج الًر 
 تمي ذلك ا ّف الحػوار ال حثػو معػـو تمػي ا  ػاطالع جال حػل تػن نا  ػة م وػّوة

الالزمػػػة لم ػػػكمة مم اػػػة أج تيػػػلؤؿ مػػػله جاكػػػوف مشاُ ػػػل تمػػػي المالصػػػ  المم ف ػػػة 
 [ ٕلا لح ه ا الحوار او تعدم  نا  ة ذات ل مة.]

اا د ارن زادجف محلجر محشو ه بلأًثل تن األ لة جالش اه ن اليلحمة تمػي 
 ملذهب إل ه من رأ  ف عوؿ:

 يممما ِمرِشمممد  َجيممم ا ِإلمممى َغيمممِرهِ 
 

 َأغشممى َعممِؽ الِسرممباِء َ ممؾِا الَرممباء ***
 

 َركمميِؽ مممممممما ِدثشممي َعَميممِو الِحبمما
 

 َييفمممممممؾ ِبمممممِو َنحمممممَؾ الَثشممممماِا ِارِديممممممماء 
 

 ـو بمممماِطؽي ِأقبممممِمَس نممؾَر الِت ممى
 

 َوعممممممماِىري ِأشممممممممِرَب مممممممماَا الَدممممممساء 
 

 ِأنِغممممر َدممممَر الَبممدَر َسممشاا َوِاخَتِبممر
 

 (2)َدِجممممدِه َ الِسدممممممِػ ِإـا ميممممَث فممممماء 
 

حمػػػب ماػػػه أف  ا كػػػه جاػػػ هب  محػػػلجر محشو ػػػه جا   ػػػه تمػػػي حم ػػػه أػػػ ن
إلػػػي شػػػاه بم اػػػهه اعػػػلؿ إف مػػػل  -وػػػلهال بمكلناػػػه تاػػػدا –ل  ػػػ اه رػػػإل جأرشػػػدا 

جال ػمح ت اػو تػن  ت شدنو إل ه مل هػو إ  مصػ لحه أمػل أنػ  الل ػمح رػ اتلله
كإل مص لحه اكمل معلؿ كإل  ا   ل إل قدر ا اطلتاه جلكن أ امػل تطمػ  ال ػمح 

ل اػػػي تػػػن كػػػإل مصػػػ لحه  ػػػ  ممػػػد  مطلػػػل ال م ػػػ  مصػػػلر حل ه الػػػو ال ػػػمح ا
محل ػػػػن محشو ػػػػه جمالل ػػػػه ال ػػػػله ة جال لحاػػػػة هجاطمػػػػب شػػػػلهدا ماػػػػههجلمإل أقػػػػو  

ان ػػ  جابحػػل جتحعػػق مػػن رأ ػػػو  الح ػػ  مػػلت اا بم اػػكه جتااشػػ  راليػػك ف عػػػوؿ:
 ايا   الشدر او جولك هجازاش  راليك جأوا ك  ا   الميك ملوح من ش اؾ.

ممكػن اغلللػه اػو الوصػإل إلػي تمػك  اكمل ت   لمب الحوار ال حثػو  ج   
 الاا  ة الاو ازاش هل المحشوب المحلجر راليه جرآهل بيـ ت اه.  

                                                 
 . راصّ ؼ.ٖٖٔ( الدكاور تمو تشد اليم   قورة ه ا  ا ات   لت الحد ثة لامم   ج تمم  الم ةه صلحة  ٔ
 ٘٘ٔ(   واف ارن زادجف  ٕ
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 -: ( الحؾار الجدلي4)
 اماػ  الحػوار ال ػدلو بكوِنػػِه غ ػ  تػلبٍ  لحػدج  مم اػػةه رػإل إنػه ُمطَمػقا اػػو 
األاقه ميػاط   أف ُمحعػق أهػداًال م وػّوة أج و ،ّ ػلت غ ػ  معصػو ة بم الػله الػو 
مللرة مياط   الم ر أف ميال د مالل او الاملمإل م  كإل األش لر الاػو تحػ ه بػه 

ل،إل ن ػ  الػد ن اا ػالموه اعػد او م اممهه جُامّد الحوار ال دلو ج  مة من ج ػ
جر  ال دُؿ بمماي الحوار او آف الك ا ه جكلف ممدجًأل او مواض  جم موًمل او 

الل ػػػدؿ الػػػ     ُملحػػػو إلػػػي ناػػػل،  ُمل غػػػة مػػػن المحػػػموف  (ٔ)مواضػػػ  أزػػػ  .
ض جرةا محّل تم لل الد ن اا الموه الو الع آف الك ا  معوؿ هللا ت لرؾ جتمللي: 

ه الل ػػداؿ هاػػػل   مكػػوُف تم ًمػػل ألنػػه  ػػإ   اػػػو (ٕ)لل ِاو ِهػػَو َأْأَيػػُن }َجَوػػلِ ْلُل  ِبػػ
الاللمة إلي ر لف المد د من األمػور الاػو   تكػوف اػو  ا،ػ ة اامحػلح. أمػل أػ ن 
ملعػػػد الحػػػػوار أّ  نا  ػػػة ممكػػػػن أف مػػػيتو رلػػػػله جأػػػ ن  ػػػػدجر أػػػوؿ مػػػػل تػػػ   ر لنػػػػه 

  ه جهاػػل ممكػػن العػػوؿ إّنػػه جاتحػػَحْ  أم عاُػػه أشػػد الوضػػوح  احػػّوؿ إلػػي وػػدٍؿ تمػػ 
  ُممطو أ  ال،دة م وّوة احػاًل تػن ضػ لع الوقػ ه جذلػك مثػإل قػوؿ هللا ت ػلرؾ 

 (ٖ)  َما ِيَجاِاِل ِفي آَيماِت َهِ ِإاَل اَلمِ يَؽ َ َفمِروا َفمَ  َيْلمِرْرَب َدَ مممِبِيْؼ ِفمي اْلمِبَ اجتمللي: }
ة ر  ػولل  ل يزػ جا جَوػلَ ُلوا ك ر  قشمل  قـو جاألأػ اب مػن بمػده  جهمػ  كػإل أمػ

ه اعػػد كػػلف ماػػُ  هللا (ٗ)ِبلْلَ لِحػػإِل ِلُ ْدِأُحػػوا ِبػػِه اْلَحػػق  َاَيَزػػْ ُتُلْ    َاَكْ ػػَف َكػػلَف ِتَعػػلِب 
تمػػػللي ال ػػػداؿ ماػػػهُّ اػػػو أغمػػػب األأ ػػػلف أمػػػور المع ػػػدة الواضػػػحة الاػػػو وػػػلر 

 ش إل إلي ال ػداؿ الاوأ د ل امحوَر أوللله جهو جأدان ة هللا تملليه جذلك مل   
 ف ه لمل تعدـَ ف ه من الش اه ن جاأل لة اليلحمة الاو   ت و لل شل، ة ال لحإل.

 جمن ه ا الامه قوؿ ارن زادجف محلجًرا محشو اه:
 َوصمممممممممماَنِػ مممممممِشاي َوِفمممممي  َأِبمممممي  

 

ـِ الَعممممممممممممممممم َقِل َأن ِيبَتمممممممممممَ ل ***  ِلِعمممممممممممممم
 

 َسممممَعيِف ِلَتممممممممكديِر َعيممممدي َصممممفا
 

 َوحممممممممممممماَولِف َن مممممممممممَص ِواااي َ َسممممممممممل 
 

 َوال ِأعممممممممِفَيف ِثَ تمممممممي ِممممممممممؽ َخَجمممممممل  َفسممما عؾِفَيمممف ِمَ تمممممي ِممممؽ َأـ ا 
                                                 

 . راصّ ؼ.ٙٔ( الدكاور جل لـ ا الرج اله م مة مشامله صلحة  ٔ
 ٕ٘ٔ(  ورة الاحإله من اآلمة: ٕ
  ٗ(  ورة غلا  : ٖ
 ٘(  ورة غلا  اآلمه : ٗ
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 َوَميسمممما َىممممَززِت ِإَليممممِػ الِعتممممابَ 
 

 عمممممممماَىرِت َبمممممممميَؽ ِ ممممممممروِب الِعَمممممممممل 
 

 َكَأَنممممِػ نمممماَعرِت َأىممممممممَل الَكمممم مِ 
 

 (1)َوأوديممممممِف َفيسمممممماا ِ عمممممممممممِؼ الَجممممممَدل 
 

أف     للل مل كلف ماه جألجؿ تش ،ة  لأاه من كإل الاُّل  الاو ف مد 
له تمي ال غ  من ل مامًص له جلملدهل جف ُ ل ألا ً اُتِلَ  رلله اعد كلف للل صل،اً 

محلجلالل تكد   صلو الو ا ه جا تلر نعه الو ا  جقمة المح ةه ف مل     هو 
ه امن تعاا  بمل معوؿ ألنلل  أنه مكامإله ل ا ا نه     أ  ال،دة من المالب جالمـو

الو كينمل تلش ت أهإل الكالـ  ت ل ؿ من أوإل ال دؿ جل ح من أوإل ا قاالعه
جتامم ت تمي  د اللال لة جأهإل الماطقه أاي أص ح  تالع ه  جتالايل  او 

اعد أجت   من تمـو ال دؿ مل ومملل ت ل ؿ  ا،مل  جف غلمةه  ودل لتل ه
لث   ةه ل ا كلف ق ار ارن زادجف بعط  ه ا جتحلجر  جف هدؼه إ  اليليطة جا

 جأيًال امإل.      المالقة ه
 -( الحؾار االستكذافي :5)

  لػػػدؼ الحػػػوار ا  اك ػػػلاو إلػػػي الامػػػ ؼ تمػػػي اآلزػػػ  أج تمػػػي األشػػػ لر 
أج األاكػػػلر الاػػػو محػػػ ه رلػػػل أج رػػػ مض أو ا،لػػػل شػػػور مػػػن اارلػػػلـه جذلػػػك مثػػػإل 

أج مصػػدر رة ػػة مػػن رة ػػلتل  اػػو   جااػػ  اآلزػػ ان لمم ػػلـ بػػيم   جف أمػػ  آزػػ ه
تحع ق شور مم ن  جف غ  اه جاحالج ه ا الاوع من الحوار إلي ح اعػة مال ػ ة 
لماللتإل م  اآلز انه أ ل مكوف ذلك الحوار نلبًمل تن تلحلة إم لر ةه أج تن 

 (ٕ) جاا  مم ف ة للل ملمة مم ف ة أج م امع ة.
الي وفه جاال  لل نػدار محلجر زجواه الثكمي بلعدا بمد أف غ شاه ة لهب 

الع اػػػب رلمػػػ ة رل عػػػة هاػػػ غ  كونػػػه اػػػو  ػػػ اه إ  أنلػػػل ق ا ػػػة مػػػن نليػػػه جقم ػػػهه 
 ا رلدجر جهمح جاعوؿ: ل جمحلجرً ا ال  لل مالح ً 

 أَم تمممؾَلَل اَوجممممفاِن ممممماَلِػ واِليماا 
 

 َأَلمممممؼ ِدممممممِرِب اَويمممممااِم َنجمممممممساا َىممممممؾ  َقبممممي  ***
 

 ِبممممممممكااا َلدمممممِف َأَوَل ِحمممممَرةي َأِقماممي 
 

 َطَؾت ِ اَوسمى َ ذمحاا َعممى َمَزمِض الَثكملِ  
 

 َوفي ِأمِا مؾسى ِعبَرة  َأن َرَمف ِ وِ 
 

 ِإلممى الَيمممممؼِا فممي التمممممابؾِت َفممِاعَتِبر  َوِاسمممي 
 

                                                 
 ٖٛ-ٖٚ(   واف ارن زادجف ص  ٔ

 . راصّ ؼٜٗٗشحلتة صع ه الدتوة مللرات جااوفه صلحة  ٕ)
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 َلَعَل الَسميَػ الِسجِسَل الِرشِع قماِاراا 
 

 ِيجممممِسِل ِصمممشعاا لمميَلممِو َ عممَد َيمممممأسي َسمممممؾَف  
 

ِ فيشمممممما ِعمممِؼ َغيمممممم ي َوَحدممِبشا  َوّلِلَِ
 

 (1)بمِمِو ِعشمَد جممؾِر الَدىمممِر ِمممممؽ َحَكمؼي َعمدلِ  
 

 ا ال  لػػػل  -تمػػػي أيػػػب ق اراتػػػو  -إنػػػه  معشلػػػل رمعػػػب لػػػ  أقػػػ أا تاػػػد غ ػػػ ا
بيشب  رػ )معاولة األوللف(جاو ه ا المعب مل م    إلي كث ة بكلهل جحوؿ أ لهلي

ألػ  تُػِ ِؾ األمػلـ ن ومػل هػوت  بمدهل تاػه جأ نلػل تم ػهه ا وا ػ لل بعولػه مايػل،ال:
 ػ  مطمػب مالػل أف تعمػإل بكلرهػل تم ػهي  من قشمو؟ ه  لة تمػي تػدـ  جاـ الحػلؿه

ام يػػ  هػػو أجؿ أػػ ة تلعػػد جأ ػػدهل جاصػػشلل الػػثكالفه جللػػل اػػو أـ مو ػػي تشػػ ة 
ه اممػػإل هللا   ومػػه إل لػػل كمػػل اػػو الػػ   -تم ػػه اليػػالـ-أػػ ن رمػػ  جلػػدهل مو ػػي

أرو  مو ي إلي أمهه جلمإل المم ك الممدجح ميم  شكوااه جا ؽ لا ػوااه ف  مػإل 
الصا   جالك أ  اه جاا وه مػن  ػ اهه وهللا هػو تػلل  ال  ػب جهػو أيػشال ج ػه 
قوتال جتم ػه توكماػله اممػإل هللا محػدث بمػد ذلػك أمػ اه ف ع ػد لاػل أكمػل تػد    وػ  

 ل لمماوكإل تم ه بلبه.  الحق ألصلبه جالا
اكمػػػل تػػػ   اػػػللحوار نػػػلب  مػػػن تلحلػػػة الحػػػ ف جال وػػػلره أػػػ ف تمػػػي أللػػػه 
جألؿ زجواػهه جروػلر اػو ممدجأػه أف ميػام  ل ػكوااه  ػ  ال وػلر األكشػ  اػو هللا 
تمللي أف ملك أ ػ ا جاا وػه مػن  ػ اه جا اػ  تاػه ال مػ ه بمػد أف مكا ػع مػن 

 ته جااش ن لمالع  أملناه.    أج ته او الي ن أم عة األم ه اا ل  ر ار
 -: ( الحؾار التفاو ي6)

 ك ف ُم ّكإل الحوار و ًرا من تمم ة الاللجض؟ر مل  يؿ  ل،إل 
كإل شور قلرإل لماللُجضه ه ا الع لرة الاو ت مإل من اّن الحوار  اا  ب:

أ لً ػػل اػػو كػػإل تمم ػػة تعشػػإل الالػػلجض ام ػػل  ناػػل،  تال ػػب األحػػ اؼ الماحػػلجرة 
ب ػػػكإل أاحػػػإل ج طػػػ ؽ تػػػإ   إلػػػي مكل ػػػب أكشػػػ  لكػػػإل مالمػػػله جتاحػػػمن هػػػ ا 
الص  ة جوو  تكلاإ او الل ص لط ح أمػ  ممػ ن تمػي حلجلػة الحػواره  ػ  ُتاػ ل 

ل  ة الحوار قدًرا من الا ل ل ة الاو تعـو تمي إم ل  ُنعل  الال  جاللل،دةه جتعـو ما
 تلمػػػػلت هػػػػ ا الحػػػػوار تمػػػػي االمػػػػلـ بللمم اػػػػة الثعلف ػػػػة جا واملع ػػػػة لكػػػػإّل مػػػػن 

                                                 
 ٔٚٔ(   واف ارن زادجف  ٔ
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األح اؼ الماللجضة بمل م مملل قل رة تمي االملـ بللش  ة المح طةه لمل او ذلك 
 (ٔ)الاللجضو.من تي    تمي ص لغة اليموؾ الحوار  

 -( الحؾار التأممي :7)
ممامد الحوار الايممو تمي الاحم إله جقد مكوُف ر ن الم ر جذاتػِه إذ محػلجر 
األاكػػػلر المامػػػد ة بمعمػػػِه  جف اااصػػػػلح رلػػػله جاكػػػوف هػػػػ ا الحػػػوار تيممُ ػػػل ذاتُ ػػػػل 
 كا لؼ المالقلت جال جابه جالاال،  الاو ممكن أف تاكوف مالل األش لر. جامكن 

ن األاػ ا  أج ال ملتػلت معػـو تمػي تلك ػك أف مكوف أواًرا تحم مُ ل ر ن م موتة م
 تػػػػػػد  مػػػػػػن المالصػػػػػػ  لموصػػػػػػوؿ إلػػػػػػي ت ك ػػػػػػب أاحػػػػػػإل لألاكػػػػػػلر أج المكّونػػػػػػلت 
أج الممط لته جالاو ردجرهل تإ   إلي نا  ة أاحإل من  لبعالله جامكن اتامل  

 (ٕ)ه ا الحوار او األن مة الامم م ة ج الر الماله  جالكث   من الم ل  ن الممم ة.
مي هػػػ ا الحػػػوار بػػػللحوار غ ػػػ  الم لشػػػ ه إذ ممكػػػن مػػػن زاللػػػه أف ممكػػػن أف ُميػػػ

تاحػػػدث م موتػػػة مػػػن األشػػػالص تػػػن تحػػػّدملت صػػػع ة  جف الشػػػوح رلػػػل ب ػػػكإل 
ه جاعػػػّدـ الحػػػوار الاػػػيممو (ٖ)م لشػػػ ه لمػػػل اػػػو الم لشػػػ ة مػػػن إشػػػكللّ لت اواملع ػػػة

مػ   اأامل ت للل  ج  راؾ مللن   ود دة مػن نػواٍح مااملػةه ج اػلر ُأُحػ  ود ػدة لم
   ػػإ   إلػػي األاحػػإل المم جاػةه الػػو ممػػ ن تمػػي الاكّ ػػف جالم جنػػة جالا   ػػ  الػػ 

او شاي الم ل ته رإل ميمل بللمعلجمة لمل هو ماوارث مػن األزطػلره باػالؼ 
  (ٗ)األ لل ب الاعم دمة الملر ة لمثعلالت المامد ة.

 
  

                                                 
 . راصّ ؼٕٕ( وم إل مصمب محمو ه الحوار الم  و األم اكو: رؤاة   ل  ة مملص ةه صلحة ٔ
. ٛٗالم ك  الم  و لم حوث الا  واة لدجؿ الام  ه المدر ة ألضاة لماام ة الملا ة لممممم نه صلحة  ( ٕ

 . راصّ ؼ.ٕ٘راصّ ؼ.تللو  كلرت ا   ه ك ف تامو أد كه صلحة 
 .. راصّ ؼٕ٘تللو  كلرت ا   ه ك ف تامو أد كه صلحة  ( ٖ
 .. راصّ ؼٓٔٔمللو الملر  لمحدج ه صلحة ( لو  جفه م ا إل جا س ه الامم   او م لؿ الامم   ال ٗ
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 السبحث اوول
 الحؾار مع الشفس ومع اآلخر.

 : دؾط ل
الحوار او شم  ارن زادجف ل  ميت او نمػه جاأػده ج نمػل أتػي اػو أنمػل  
مامػػػد ةه مكػػػوف ا لػػػل َحَ اػػػَل الحػػػوار مووػػػو ْ نه أج مكػػػوف حػػػ ؼا ألضػػػً ا جاكػػػوف 
الط ؼ اآلز  غل،ً ل   ن د له ألللًعل م لرؾ رلل او الحواره جقد تاوت  أنمػل  

مػػ  اآلزػ  الحلضػػ ه  الحػوار تاػد ارػػن زاػدجف اا ػػد: الحػوار مػ  الػػالحه الحػوار
جالحوار م  اآلزػ  ال ل،ػبه جالحػوار مػ  الحش  ػة الحلضػ ةه جالحػوار مػ  الحش  ػة 
ال ل، ػػػػةه جالحػػػػوار مػػػػ  م موتػػػػة الحلضػػػػ انه جالحػػػػوار مػػػػ  م موتػػػػة ال ػػػػل،ش نه 

 .جالحوار م  تالص  الطش مة
 :الحؾار مع الشفس أوال:

الحد ل إلي الالح ماامع تػن الحػوار مػ  الػالحه اػلألجؿ مكػوف مالوػلة 
 لمالح ج وًأل بمل   اا اانيلف جمل م  مهه مثلؿ ذلك قوؿ ارن زادجف: 

 
 سممممممممممممم ى هللا أطممممممممممممم ل اوحبمممممممممممممل  مممممممممممممالحسى

 

ممممممممممما  وحممممممممممماب عمييممممممممممما َثمممممممممممْؾَب َوْشمممممممممممىي مشسشسا
 

 وأطمممممممممممممممممع فييمممممممممممممممما ل زاىيممممممممممممممممر أنجَسمممممممممممممممما
 

َمىفكمممممممممممؼ َرَفَممممممممممممْف فييممممممممممما الخرائمممممممممممد    المممممممممممدم
 

  (1)إـ العمممممممممممميش َغممممممممممممض  والزمممممممممممممان غمممممممممممم ِم 
 

أف ميػػعو األحػػالؿ  –تػػ  جوػػإل  – احػػدث ال ػػلت  إلػػي نليػػه  اعً ػػل هللا 
مػػن  مػػلر األأ ػػة بػػللمط ي كػػي  ايػػ  ا لػػل   لًبػػل م ز اػػة بػػلأللوافه جتالػػال ا لػػل 
ال هػػور كينلػػل ن ػػـو مايلعػػةه جتمػػك األمػػلكن الاػػو صػػلرت أحػػالً  زلل ػػة كث ػػً ا مػػل 

                                                 
(  ارن زادجفه   واف ارن زادجف جر ل،مهه ش ح جتحع ق تمي تشد الم    ه  ار نلحة مص  لمط    ٔ

 (ٖٖٛص  –. جان   ) الد واف ٕٛٔـ. ص ٜٓٛٔجالا  ه العله ة 
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تلل ت جت اا ت ا لل اللا لت الح ّ لت مثإل الدميه أ ػل الػدمي تمل  ػإل صػ   ة 
ماعاة الصا  من ال زلـ أج الملجه جُاح ب رلل المثإل او الحين ف علؿ: أأين 

األمػػلكن أػػ ن كػػلف العػػ    تمػػك مػػن الدم ػػةه جكلنػػ  تمػػك اللا ػػلت  ا ااػػ ف اػػو
لف ال مػلف غالًمػلي إشػلرة ه جأػ ن كػ مة ال زؽ جرالن ة العػ  ح ُالي  ل اًل تمي 

إلي ااوته ج  ارتهه جال لت  هال  احدث إلي نليه ماػ كً ا أحػالؿ األأ ػة ج اعً ػل 
 للل. 

أمل الحوار م  الػالح الل ػلت   اووػه ف ػه بػللكالـ إلػي نليػهه ماا ػً ا أف 
 ت   ه تمي مل معوؿه الو  اووه للل بللعوؿ م لش ةه مثلؿ ذلك قوؿ ارن زادجف: 

 ِس إليمممممو اـىبمممممى أيتيممممما المممممشف
 

 فسممممما ل مبمممممي عشمممممو ممممممؽ َممممممْ ىِ   ***
 

 مفزممممممض الثلممممممر لممممممو ن ظممممممل  
 

 ممممممؽ عشبمممممري فمممممي خمممممده الِسمممممْ َىِ   
 

 (ٕٙٔص  –) الد واف 
هػل بػيف تيػا  ب  هال  احل من العوؿ أف ال لت  محلجر نليه ماا ً ا ر  
ً ا اػػو ذهلرلػػل إلػػي الحش ػػبه مإكػػًدا أنػػه   مم ػػي لعم ػػه غ ػػ   لمػػل مطم ػػه مالػػل ُمَحػػد 
الػػػ هلب إلػػػي ذلػػػك الحش ػػػب صػػػلأب اللػػػ  الػػػ   تػػػ ا َن بػػػللموف اللحػػػّو مػػػ  نعطػػػة 

   م ار كينلل قط ة من الماش  ن ل  تمي زدا ال هشو.
جقد ميل،إل ال لت  نليه: من  اص ا مػن أش  ػه؟ ماا ػً ا أف ت   ػه نلُيػه 

 ااياكمإل الحوار ر المله جذلك او قص دته الاو ميالملل بعوله: 
 ىممممممممممل عيممممممممممدنا الذممممممممممسس دعتمممممممممماا الِكَمممممممممممْل 

 

 أم عيممممممممممممممدنا البممممممممممممممدر يجتمممممممممممممماب الِحَمممممممممممممممْل 
 

 

الِكَمإُل : وم  كم ٍةه جهو  ػا  رق ػق ذج  عػوب ُ  اػ  اػوؽ اليػ ا ي ِلُ َاػَوق ي 
جا اػلب:  مػ حه معػوؿ ارػن زاػدجف: إف أش  ػه م ػ ؽ  (ٔ)به من ال مػوض جغ ػ ا 

ػػػلر كػػػللعم ه ج ف كا ػػػل   نملػػػد ال ػػػمح تيػػػاا  زمػػػع الكمػػػإله ج   كلل ػػػمحه جض 
 العم    تد  الث لبه    معوؿ ارن زادجف: 

                                                 
 ) جهو الالمو  ة بللمل ة الملم ة ( ٓٗ٘( المم   الوو   هص  ٔ
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ممبا  ِمْذممَرِب الرممفحل مممؽ ممماا الرِا
 

 ِمْذممَبِع الَؾْجَشممِل مممؽ َصممْبِع الخجمملْ  ***
 

 مممؽ َعممم ير  مشمممو  .. إن َأْغَبْبِتمممِو 
 

 َنِدممممَي العيممممدو ُون عمممماواِت َممممملا  
 

 قادممممممممل  لممممممممى  ممممممممالتجشى خاِلمممممممموِ 
 

 ليممف ِشمممعر  أحمم ل  مممما اسمممتحلْا   
 

 (ٜٖٖص  –) الد واف 
معوؿ: إف أش  ه قد ت ق ؽ ملر الص ل او صلحة جولػهه جصػ ا الا ػإل  

جواا ػػه بحمػػ ة الػػور ه جااووػػه ال ػػلت  إلػػي نليػػه ميػػل،ملل: مػػن نصػػ  ا؟  ماا ػػً ا 
ووارلل اػو أػوارا مملػله جاوضػل الموقػعه الػو إذا زار أش  ػه  وًمػل جغػلب تاػه 

ممػإل ماػه جايػيـه   وًمل اللحش ب  ايي تلداه ج ذا تلج  زالرته كإل  ػـو اللحش ػب
ف ييؿ ال لت  نليه تمن مم اه جا شدا اػو مملممػة هػ ا الحش ػبه اعػد أػلر اػو 
أم اه ا نػه إذا َقم ػإَل زالرتػه نيػ هه ج ذا جاصػإل ال اػلرة َمػإل  ماػهه جاعػوؿ ارػن زاػدجف 
لاليه: إف أش  ه ممامك من الكْشِ  جالاِِّ ه مل وممه معامػه بلاامػلؿ الػاَُّلِ ه جاايػلرؿ 

ل ااو أتم  من أأإل له قاإل المحش ن؟ ا ف غػ جر هػ ا الحش ػب ج ت لبػه  ال لت :
راليه وممه  ادلإل تمّيه جااص د الال  الكلذبة ل مصعلل روي مش ًرا لل ػ ا إمػل ه 
جهػػػو  اا ػػػ  وػػػواب نليػػػه تمػػػي تيػػػلؤ ته اػػػو هػػػ ا الحػػػوار الػػػ   كػػػلف ال ػػػلت  

 ألضً ا ف هه ر امل  كلن  نليه غل، ة تاه. 
نليػه شػلكً ل للػل مػن أش  ػه الػ   ازامػع موقلػه ماػه اػو  جاحلجر ال لت 

مكػػل  معاػػإل ال ػػلت ه جهػػو    الػػ   اارا ة جالػػو ا ه جاػػو اتاصػػلـ أش  ػػه بللػػد ؿ
 ممكاه اليمواف تاهي اللحش ب ميكن او تمق قم هه معوؿ ارن زادجف : 

 كممممممممممممممممممممؼ ـا أريممممممممممممممممممممد وال أراِا  
 

 يمممممما سممممممؾا ممممممما ل ممممممى الفمممممم اِا   
 

 ِأْصممممممممممممممِفى الممممممممممممممؾااا مممممممممممممممدَل ا 
 

 لمممممؼ يرمممممِ  لمممممي مشمممممو المممممؾااا 
 

 ي زمممممممممممممممي عممممممممممممممممَي االلمممممممممممممممو
 

و أو ي مممممممماا   فممممممممي  ممممممممل حمممممممميؽي
 

 الدمممؾاا    -ممممؽ قمبمممي –مثمممؾاه     كيمممممممممف الدممممممممممؾا عمممممممممؽ الممممممممم  
 

 (ٛٚٔص  –) الد واف 
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 جاو قص دة أز   مييؿ ال لت  نليه قل،ال: 
ِف   أممممممممما فممممممممي ندمممممممميؼ الممممممممريح َعممممممممْرف  معممممممممرِا

 

 لشمممممما: ىممممممل لمممممم ات الَؾْؾممممممِف  ممممممالِجْز  مؾؾممممممِف  
 

 (ٜٚٗص  –) الد واف 
محػػلجر ال ػػلت  نليػػه  ػػل،اًل إملهػػل إف كػػلف الايػػ   قػػد وػػلر ر ا،حػػة ح  ػػة 
تمّ اه إف كلن  صلأ ة  وار المػلج تعػع بمامطػع الػوا  ه جهكػ ا ن ػد نمػلذج 

 كث  ة لمحوار العل،  ر ن ال لت  جنليه او كث   من قصل،دا.
 ثانياا: الحؾار مع اآلخر. 

 اطمػػػػب هػػػػ ا الػػػػامه مػػػػن الحػػػػوار أف ناوقػػػػع تاػػػػد تم اػػػػف اآلزػػػػ  ل ػػػػًة 
جاصػػػطالًأله اػػػلآلز  اػػػو الم ػػػة: هػػػو أأػػػد ال ػػػ   ن جاكونػػػلف مػػػن وػػػاح جاأػػػده 

أمل اآلز  او ا صطالح اعد تمد ت تم اللتهه  (ٔ)جاآلز : بمماو غ   ال ور 
ث ػإلا نمػ ُض الػ ات ) األنػل ( الػو جامكن العوؿ إف اآلز  او أبيه صورة: هو م

كمل  -كإل مل كلف موووً ا زلرج ال ات المدركة جمياعال  تالله جاو تلراخ اللك 
مكلنػة بػلرزةي ن ػً ا  -جمل ت اؿ-اأام  موضوتلت األز  –او الممـو اانيلن ة 

 اللواػػػػة( –الػػػػ ات  -)األنػػػػل  رت لحلػػػػل ال ػػػػدلّو بموضػػػػوتلت أ ل ػػػػ ة مالزمػػػػة 
ف صػػػػ   اآلزػػػػ  الملػػػػ   جال مػػػػ  الػػػػ   نعػػػػ   ممػػػػه ت ػػػػلرب كللع ابػػػػة جالصػػػػداقة 
جال واره أج كللمالاية جالاصومة جالمداره جه ا الا لرب ج واهل تحػد  رااوتلػل 
جازاالالل حش مة المالقلت ج روالله إمل تمي صم د الوتو أج او أعإل اليموؾ 

للميػلة  اطمػب مللػـو الػ ات جمم اة اآلز  ت ممال نلل  أنلياله الو ا (ٕ)جاللمإل 
جمن ه ا الماطمق  (ٖ)جوو  اآلز  روصله ك اونة محل ة مطمو ة لاحد د ال ات 

اػػ ف مم اػػة أم عػػة الػػ ات اػػو العػػوؿ " بلألنػػل " ميػػاووب الػػوتو " بػػلآلز "ه ج ف 
غلب  ه ا اآلز  أج انمدـ ا نه من الصػمب الحػد ل تػن إ راؾ أم عػو بللػ ات 

                                                 
 . ٛ( اليلرق هص  ٔ
 .٘ـ. ص ٖٕٓٓ( ٕ(   لل  أم  ه او مم اة اآلز   ار الحوار لما   جالاوزا ه  ورال )  ٕ
 https://ar.m.wikipedia.org( جاك ش دمل  ٖ

https://ar.m.wikipedia.org/
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لك ا ف ال لت  أ ن محلجر " اآلز  " ا نػه اػو أم عػة ل  (ٔ)أج األنل ب كإل تلـ 
جتن أاكلراه ا ف اآلز  َ ِ ُ  روصله  –ك لت   –األم  مك ع تن تواحله هو 

را ة ل واة رم اػة   شػموراةه تيػلتد الػ ات تمػي تحع ػق جوو هػل ضػمن تالقػة 
ودل ػػة رػػ ن الػػ ات جمعلرػػإل للػػل هػػو مػػن مطمػػق  تم ػػه " اآلزػػ "ه جقػػد َجَر  اآلزػػ  

 ا المماي ج مملٍف أز   لد  تد  كش   من الملك ان  وار او اللميلة أـ او رل
تمػػػـو اواملع ػػػػة ج نيػػػػلن ة أزػػػػ  ه اا ػػػػدا مػػػثاًل لػػػػد   ػػػػلرت  جاوكػػػػو ج مملنواػػػػإل 
ل ل اػػػػػلس ج راػػػػػداه ااضػػػػػلاة إلػػػػػي جرج ا  ػػػػػوار ب ػػػػػكإل عػػػػػله  أج ضػػػػػماو اػػػػػو 

الاعدمػػػػػػػة الدرا ػػػػػػػلت األنث ج ولوو ػػػػػػػة جالاليػػػػػػػ ة جا واملع ػػػػػػػةه جاػػػػػػػو الدرا ػػػػػػػلت 
ه جاوود اتللؽ تمي أف اآلز  أج ال    م لجز مماي األنػله جتاحصػ  (ٕ)جاأل ر ة

  لاػػه اػػو المللػػـو الواضػػل اػػو مماػػي اآلزػػ  أج ال  ػػ   المام ػػ  تػػن الػػ ات / 
األنػػله جاآلزػػ  هػػو شػػاه ) أج شاصػػ ة اتا لراػػة ( قػػد تاامػػع ممػػه أج تالػػقه 

 صػػػطالأو م ػػػ   إلػػػي مػػػن هػػػ ا هػػػو اليػػػ لؽ الم ػػػو  لممماػػػيه ر ػػػد أف  ػػػ لقه ا
  (ٖ)تاامع ممه أصً ا 

جااعػػلح  مصػػطمل اآلزػػ  مػػ  ملػػلن   جمصػػطمحلت أزػػ   مثػػإل الاطػػلب 
(ه  جالمالقة ر اػو ج ػ ن اآلزػ  هػو المالقػة ر اػو ج ػ ن ٗجالثعلاة جاللواة جغ  هل)

الممل ػػإل لػػو بمػػل  اصػػع بػػه مػػن  ػػملت إنيػػلن ة أج  علف ػػة م ػػا كةه جهػػو أمًحػػل 
 الماامع تاي. 

 الحؾار مع اآلخر:
مصدر الحوار م  اآلز  او شم  ارن زاػدجف تمػي نمطػ ن همػل: الحػوار 

 م  اآلز  الحلض / المالحبه جالحوار م  اآلز  ال ل،ب.

                                                 
ـ . ٜٕٔٓو مل  ٘ –اآلز  ج شكلل ة الام اف  – و ع محلون  -اك  جاميلة -( موق  الااوا    ٔ

altanweeri 
 ( اليلرق . ٕ
 Weww.alarabiya metـ. ٕٙٔٓ ميمش   ٖٓ –تشد ال م إل زاد الم هوف  –( موق  الم   ة ٖ

 ـ . 2016
 altanweeri و ع محلون  –( موق  الااوا    ٗ
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 ثانياا: الحؾار مع اآلخر الحا ر/ السخاط .
األمثمػػػػة كث ػػػػ ة تمػػػػي نمػػػػه الحػػػػوار مػػػػ  اآلزػػػػ  المالحػػػػبه جهػػػػ ا اآلزػػػػ  

قصل،د أرو الول د رن زادجف او   وانػه كمػهه المالحب له أحور مكثع  اا   
 معوؿ او إأد  قصل،دا:

 قممممممممال لممممممممي: )اعتممممممممَل مممممممممؽ َىِؾيممممممممَف( حدممممممممؾا  
 

 قمممممممممممِف: )أنممممممممممف العميممممممممممل ويحممممممممممػ ال ىممممممممممؾ( 
 

 (ٕٗٔ)الد واف: ص 
هال أوار رػ ن ال ػلت  جشػاه آزػ ه أ شػ  ال ػلت  قػوؿ اآلزػ  جقولػهه 

َر علور ه ا الحشوب جكلن  قد عل ت بمض الحشوب او جوه أش شاهه لكاه َر   
 تش اً ا شم ًال وم اًل اعلؿ: 

  الممممممممممم   أنكمممممممممممروه ممممممممممممؽ َبَثمممممممممممَراتي 
 

  مماعفف حدممشو وزاات ِحمم ه ***
 

 السمااِ  –فمي الرمفاا والرقمل  –جدسو 
 

 فمممم  ْغممممرَو أْن َحَبمممماب  َعمممم ه 
 

 (ٕ٘ٔص  –)الد واف 
اح امل أنك  الالس ه ا الشثور الاػو تمػْ  جوػه مػن محػب لػ   ػ  ذلػك إ  
جقػػػد زا  الحش ػػػب ومػػػلً  جأيػػػًاله جزا اػػػو أػػػالا جزا  مػػػن صػػػللاه جاصػػػور ويػػػ  
الحش ػب بللمػػلر اػػو الصػللر جال قػػة جالم ج ػػةه جمػػن لػواـز المػػلر أف الح ػػلب مممػػوا 

 .   هكمل مممو تمي ؾرجس ال  اب ه اال ت ب أف مممو جوه الحشب
 جااووه ال لت  بللعوؿ إلي زم م ه الحلض ان ف عوؿ: 

 خميمممممممممممَي إن أجممممممممممَزْ  ف ممممممممممد َوَ ممممممممممَح الِعممممممممممْ رِ 

 

 ُون أسمممممممتظع صمممممممبراا فسمممممممؽ شممممممميستي الرمممممممبر
 

 (ٕٖٔص  –)الد واف 
 جاعوؿ أمًحل:

 خميمممممممممممممممَي ال ِفْظممممممممممممممر  يدممممممممممممممرم وال أ ممممممممممممممحى  
 

 فسمممما حممممال مممممؽ أمدممممى مذممممؾقاا  سمممما أ ممممحى 
 

 (ٛ٘ٔ)الد واف _ ص                      
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 جه ا أوار ر ن ال لت  جمن زلف الو  أ ل قلؿ: 
 ِخْشمممممممَف عيمممممممد  ولمممممممؼ أخمممممممْؽ  

 

  عممممممممممممَف ِواِا   مممممممممممم  ثسممممممممممممْؽ  
 

: )ىممممممممممممممل مزايممممممممممممممد    قممممممممممممممائ ا
 

ممممممما  ثمممممممؼ َممممممممْؽ َيمممممممِزْن (    را حا
 

 ِعممممممممممممممَددي  شممممممممممممممف لمزممممممممممممممما
 

 نو ف ممممممممممد ِحْمممممممممممَف والممممممممممزمؽ 
 

 َأْرِخممممممص البيممممممَع  يممممممف ِش ممممممْم 
 

ْانممممممممممممممي َتو   ِلَتْشممممممممممممممَدَمؽْ  (1)َوـِ
 

 سمممممممممممممؾف ِدْبَممممممممممممممى  ليرنممممممممممممما 
 

ب الشمممممممممماس وامممممممممممتِحْؽ    َجممممممممممرِا
 

 (ٜٔٔص  –)الد واف 
محػػلجر ارػػن زاػػدجف مػػن زػػلف ج اه جنعػػض تلػػداه جاعػػوؿ : زاػػ  تلػػد  
جأنػػل لػػك جاػػوأ جلػػ  أزاػػكه ج مػػ  ج   جأشػػو بػػال  مػػنه جلػػ  تمطاػػو قػػدر  هاعػػد 
تو لم مػػػػلف إذا تحػػػػاو نلبػػػػه أج مللػػػػ  تمػػػػو  أملمػػػػهه   مػػػػل لشثػػػػ  أف  كاػػػػ  تػػػػد 
أصػػػ ح  أف جال مػػػلف ضػػػد ه  ػػػ  معػػػوؿ اامػػػإل مػػػل شػػػ  ج ماػػػو بػػػيرزه  ػػػم  

تمػػي ذلػػك  ومػػله جذلػػك أػػ ن ت ػػ ب غ  نػػل جتشامػػ ل  ايػػوؼ تمػػ ؼ  اميػػوؼ تاػػدـ
 أ الل قدرنله ااادـ او جق     ال  ف ه الادـ.

اكمل ت   اللحوار نلب  من قمػب تلشػق محػبه جمم ػوؽ  ش ػ  الػو ا  ج  
محلن الملو  ها ا كه لم ملف  شام ه جاألملـ تمحصهه جلكاػه  ا ػه إلػي ذلػك جاشػ ن 

 لناه. له مل   الل ه بيشب ز 
جاحلجر اآلز  الحلض  ماا ً ا ر ا تمي مل معوؿه جذلك أ ن أم  الممك 
ارػػن ولػػور ب راقػػة الامػػ  جماػػ  شػػ  لله اػػداتب ارػػن زاػػدجف صػػدمعه الػػوزا  أبػػل 

لػػػ ح مػػػن غلمػػػة  –أ  الػػػوزا –الع ػػػلس رػػػن أػػػلت  رػػػن ذكػػػواف بير ػػػلت رػػػدأهل بينػػػه 
م ػب أف  اػوه  أنػه  المموؾه ج  مصمل لم لليػال  أج تاػواا  ف ػه شػ جحل ه اػال

 غلمة لل ه اعلؿ: 
 لدمممممَف ممممممؽ َ اَ مممممِل السممممممؾب أ ممممما العبممممماسو اعيمممممؼو فذمممممأنيؼ غيمممممر َشممممماِنْػ 

 

                                                 
 ( . ٕٛٗص –( ُذْ ِنو : اح  نو . ذا ا   ج ا َذْجَ ا جِذملً ا:  امه جح  ا ) المم   الوو    ٔ
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 أن ددمممممممتسر فمممممممي إامانمممممممػ   –إـا اختَرمممممممػَ –مممممممما جمممممممزاا المممممممؾزير مشمممممممػ 
 

 أدممممممممممراه ال يدممممممممممتري  إلمدمممممممممماكػ )ِسممممممممممْعَد الِعممممممممممراي( دحممممممممممف لدممممممممممانػ  
 

 ِمممممممْ  نيانمممممما عممممممؽ الِسممممممَدام انتييشمممممما      مممممممع أَنمممممما ِنَعممممممدم مممممممؽ صممممممبيانػ
 

 (ٜٜٔص  –)الد واف 
ػػػُب را،حػػػة اللػػػ  مػػػن الثػػػـو جال صػػػإل  ُ ػػػْمُد الِمػػػ اؽ: ن ػػػلت ح ػػػب الػػػ ال مط ِّ
جالك اث جال  ابه جهال معوؿ ارن زادجف لصدمعه الوزا  ارن ذكواف: أ  ت ن أف 

ل ) ػػمد المػػ اؽ( تحػػ  ليػػلنكه فػػ مم  الػػوزا  م ػػك اػػو أمػػ ؾ أ امػػل  ػػ اؾ جاضػػمً 
 أنك تيا  به را،حة الام ؟ 

جاحػػلجر ارػػن زاػػدجف اآلزػػ  قػػل،اًل: أتماػػو أف تحػػ  إلػػي أاحػػللك اليػػلبعة 
احإل ال للتة لوه ااُيإل  أأعل  زصموه أج تشمو تػ ًرا بمػل ر لاػه مػن ميػلع ك 

 الحم دةه جاو ذلك معوؿ: 
 

 وىمممممممل لمممممممػ فمممممممي أن دذمممممممفع الظمممممممؾل شمممممممافعاا 
 

 فتمممممممممممممشجح ميسمممممممممممممؾن الش يبمممممممممممممل أو ِدبممممممممممممممي  
 

 (ٕٔٚ)الد واف ص 
جامعػب ذلػػك ر ػ  مػػن أر ػلت ارػػن زاػدجف الاػػل رةه أ ػل  اكػػوف الش ػ  مػػن 

 زمية ت   اماًل   ملصإل الصإل ر ن امإل جآز ه اعلؿ: 
 أِجمممممممممممْرو َأْعمممممممممممِدو آِممممممممممممْؽو َأْحِدمممممممممممِؽو اْبمممممممممممَدْأو ِعمممممممممممدو اْكمممممممممممِ و ِحمممممممممممْطو 

 

 اْحمممممممممممِؼو اْصمممممممممممَظِشْعو َأْعمممممممممممِل.َدَحمممممممممممَ و اْ دمممممممممممِطو اْسمممممممممممَتأِلْ و ِصمممممممممممِؽو 
 

 الصلحة ذاتلل( –)اليلرق 
 جهو ممد ه ا األاملؿ كملل آملً   اماو تحم عللي ف عوؿ: 

ممممممممممممى    -لممممممممممممؾ َدَدممممممممممممَشى َعْ ممممممممممممِدَىا بيممممممممممممد الر مممممممممممما –ِمشاي
 

 ديَدممممممممممممممممممَر مشيمممممممممممممممممما  مممممممممممممممممملم مدترممممممممممممممممممَعِ  الَحمممممممممممممممممملاِ 
 

 (ٕٕٚص  –)الد واف 
ليػػلم  ت يػػ   كػػإل أ  أف هػػ ا اآلمػػلؿ لػػو ت يػػ  جصػػملل بي ػػ لب العشػػوؿ 

 أم  تي  .
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جل ح ه ا الش   ر م د تن قوؿ المااشو األرجع أ ن أتو رثال ة جت  ان 
 -او ر ا ن اعلؿ:امال 
 دْ مممممممممممِؼ سِ مممممممممـَ اسْ ممممممممممابْ   ِعمممشِ 

 

 ِجممممْد ِقممممْد ِمممممِر اْنممممَو اْسممممِر ِفممممْو ِدَدممممل ***
 

 ِغممِ  اْرِم ِصممْ  اْحممِؼ اْغممِز اْسمم ِ 
 

 (1) لْ مممممممممممممممممِؽ نَ ممممممممممممممممِا ِل اثْ   ِز ْ   ِر ْ  
 

ـَ ه العػ  : من  عش :  ِسمدْ ه ة: مػن اليػمو جال امػ اسمؼِ ه: مػن ال عػلر ابم
 : من ال و ه جده من الي ل ة

: ِممرا  هأج ل ل ة ال    ه أ  ُقد ال  وش إلي أتػدا،ك اللمإل قل : من  ِقد 
: بحػ  الػ ار :  اْسمر ه: مػن الالػو أ  كػن صػلأب أمػ  جنلػو اْنموَ  ه من األمػ

  م ػػو لػػ الال كيػػ  الػػ ار : مػػن اليػػ   جهػػو ه ج مػػن اليػػ ج أ  المػػ جرة جاليػػالر
: أ   ِدَدممله : أ  تلػػو ا بللحكمػػة جالموت ػػة الحيػػاة ِفمموْ ه كأ  أ ػػِ  إلػػي أتػػدا،

: اْرـِ ر ي ػك مػن  اْرمِ  ه: ِغػْن ُأّيػل ؾ ِغ  هُتْييؿ بمد ذلك ر ن الالس جتيا ػلر
 اْغمزِ ه  : أ  اأػِ  أوزتػك اْحؼِ  ه : أصب أتدارؾ ر م ػك ِص ْ ه مك دؾ جا اإؾ
: مػػن  ِر ْ  ه : مػػن اليػػشو جاأل ػػ  ه أ  ا ػػُب أج  هػػ  اْسمم ِ ه : اْغػػُ  أتػػدارؾ

: مػػػػن َجَزَع أ  كػػػػف  ه أ  ُكػػػػف   ِز ْ  هالا جاػػػػ  جالااواػػػػف ه أ  زػػػػّوؼ أتػػػػدارؾ
 ه روقل،مك ميمطل 

:  اثؽِ  ه: من الو مػة لِ ه : من الدّمة ه أ  تحمإل الدمة ممن ت ب تم هِا 
: مػػن الا ْ ػػإل جالاػػواؿ ه أ  َنػػإل مػػل  َنمملْ  هأ  اْ ػػِن أتػػدارؾ تػػن مػػ ا ه  ه جاصػػ ال 

 .تشاغ ه بيمدؾ ج ل للك
 جلمل رأ  المااشو من أوله ممدجف ألللعه اعلؿ جزا  :

 (2)ِصلِ  ِزا َىَش َ َش َدَفَزل َأاِن ِسرَ      َأِقل َأِنل َأقِظِع ِاحِسل َعلِا َسلِا َأِعد 
 تحػػػ  )َأِقػػػإل( : قػػػد أقماػػػلؾ  ػػػ ف الدجلػػػة الحمػػػدانو جق ػػػ ج مػػػد أف أن ػػػدهل 

جتح  )َأقِطػػػػِ ( : قػػػػد أقطماػػػػلؾ هجتحػػػػ  )َأِنػػػػإل( : ُمحمػػػػإل إل ػػػػه مػػػػن الػػػػدراه  كػػػػ اه
                                                 

(   واف ش خ شم ار الم   ة  أرو الط ب المااشو هتحع ق  /تشد المام  زللوة جآز جف مكا ة مص  ص  ٔ
ٕٕٙ 

   ٕٔٙ( اليلرق ص  ٕ



 

 

 م2222   الثالثالجزء  اإلصدار األول السابعمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور العدد 

 

099  

جتحػػ  )ِاأِمػػإل ( :ُمعػػل  إل ػػه اللػػ س ه( الحػػ مة اللالن ػػة ) ضػػ مة رػػ ال  أمػػب
( : قػػد امماػػػل  هالممػػػوجتحػػ  )َتػػإلِّ ( : قػػػد امماػػل جهػػو مػػن  هاللالنػػو جتحػػ  )َ ػػإلِّ

جتحػ  ) ِز  ( : ُ ػ ا   هجتح  )أَِتد ( : أتدنلؾ إلػي أللػك مػن أيػن رأ اػلهالْ إلْ 
إل ( : قد اممال هك ا : (ُ     ) جتح  هجتح  ) َأ ِف( : قد أ ن الؾ هجتح  ) َتَلح 

 .جتح  ) ِصإِل ( : قد اممال هقد   رنلؾ
قػلؿ : " إنمػل أر ت )  ػ ِّ ( مػن قلؿ ارن واو : اشم او تن المااشػو أنػه 

 .الي اة " ه ايم  له ب لراة
 جاعوؿ ارن زادجف أمًحل:

 أييمممممممممممممم ا الممممممممممممممؾزير ىمممممممممممممما أنمممممممممممممما أشمممممممممممممم ؾ 
 

 والعرممممممممممممممممما َبمممممممممممممممممْدِا َقْرِعَيممممممممممممممممما لمحمممممممممممممممممميؼِ 
 

 (ٕٔٛالد واف )ص 
اػو هػػ ا الش ػػ  إشػػلرة إلػػي المثػػإل )إف المصػل ُق تػػ  لػػ   الحمػػ ( جذج الحمػػ : هػػو 
تلم  رن ال  به كلف من أكملر الم ب   تمدؿ بللمه الًمله اممػل تعػدم  بػه 
الين أنك  من تعمه ش ً له اعلؿ لشا ه: قد كش ت  او ا ذا رأ امونو ز و  تن 

م  هو تم ج الدج وه جق ػإل كالمو الق توا لو الم ن بللمصله جق إل: إف ذا الح
جمماي الش  : أ لل الوزا  لعد ض ت  إل ك بلل كو ي ألنشلك إلي  (ٔ)غ   ذلك 

مل جق  تمو  من عمػ ه جآمػإل أف تاا ػه إل ػه اا امػهه جااووػه ارػن زاػدجف بللحػد ل 
 إلي الممك أرو الحـ  رن ولور ممك ق ح ة ف عوؿ مالحً ل إملا: 

 

  ممأن ِدَثَشمممى  -" أ مما الحممزم " الزمممانِ 
 

 َ خيمممممِل  –إـا ِعمممممَدْت فؾا ممممممكؼ  ***
 

 عمممممؾَت المممممشجؼ إـ مممممَل الِسَدممممماعي 
 

 وِحمممْزَت الَخْرمممَل إـ َ مممَل الرسممميِل  
 

 (ٖٖٖ) ص 

                                                 
 .ٕٔٛهلم  ص  –( ان   الد واف  ٔ



 

 

َاُط الِحَواِر ِِف ِشعِر ابِن َزيُدون  أَْنم

ُ  بورُ الز    الكتاِب  وأهلِ  سلمنيَ بني ال

 099 

الميلتو : الم للبه جالاصإل: إصلبة اللدؼ أج ن إل ال هلف ه جال   إل! 
الم ااػػق اػػػو اليػػ لؽه جالمماػػػي :  ػػػ ع  وم ػػ  المالايػػػ نه جنمػػ  هػػػداك بيميػػػ  

  ش إل. 
 جاعوؿ ارن زادجف أمًحل:

 ُوـا دحمممممممممممممممممممممممممممممممممدثف الحمممممممممممممممممممممممممممممممممؾااِث  الَرَنممممممممممممممممممممممممممممممممما
 

 َشممممممممممممممممممَزراا إلممممممممممممممممممَيو ف ممممممممممممممممممل ليمممممممممممممممممما : ) إيمممممممممممممممممماِب  ( 
 

 (ٖٓ٘الد واف ) ص 
ت لمػػػػ  لػػػػو أػػػػوا ث ال مػػػػلف الزو هػػػػله جا املػػػػل قشػػػػإل أف تاػػػػللاو أ  إذا 

 بيور.
 جاعوؿ: 

 يمما أييمما السمممػ المم   حمماط اليممد  
 

 لممؾالب  مممان ِحسممىا قميمممَل السمممانعِ  ***
 

 َأِنمممَس اونممماِم إليمممػ ؼيممموو َفِيمممْؼ  ممموِ 
 

 ِمممممْؽ قممممائؼي أو سمممماجدي أو راكممممِع  
 

 (ٗٓٗالد واف )ص 
 إلي شاه ألض ه ف عوؿ: جاكث  الحوار م  اآلز  او أد ل ال لت 

" اسمممؼ عمممى الحااثممات    " أ مما   ممري
 

 وال زلممممَف مممممؽ ريبيمممما فممممي َحممممَرمْ  ***
 

 عيمممممِدَىا -عمممممؽ ث ممممملي  –أناايمممممػ 
 

 كسمما وَشممف الممروَم أيممد  الممَرَىؼْ  
 

 (٘ٔٗالد واف )ص 
معوؿ ال لت : أنل مك أ لل األم   أرو بك  ندار جا ٍق بك  عػًة قل،مػة تمػي المػو ة 
جالم الف بلل م ػإله كمػل تمػ ؼ ال اػلض وم ػإل اليػحب الاػو ُتاػ ؿ تم لػل المطػ  
الاف ػػف اا ز الػػل جتوّشػػ لل بيح ػػب ال اػػي جأ اػػ  األزهػػلره جااحػػدث أمًحػػل قػػل،اًل 

 لألم   أرو بك : 
" اسممممسع أحاايممممثَ   و لممممؾ  " أ مممما   ممممري

 

 ِدَبمممممممثم  دمممممممسعي عميممممممملي َأَبممممممملْ  ***
 

 سأشمممممممممممممم ر أنممممممممممممممػ أعميتشممممممممممممممي
 

  ممممأحغى م ممممان وأانممممى محممممل  
 

 (ٕٙٗه  ٕ٘ٗص  –)الد واف
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معوؿ ارن زاػدجف لألم ػ  أرػو بكػ : أروػو أف تيػام  إلػّوه ايػوؼ أاحػو 
إل ك بيأل  ل تش ئ المم إله جت لو اليم  ه ج نو  يشك  لك أللجتك روه جأنػك 

 أن لااو أكـ  ما ٍؿه جماحااو ماك أق ب مكلفه جاح ف ارن زادجف: 
 وَأنمممممممممممممممممممممممممممممممممممَي إن زرِت لمممممممممممممممممممممممممممممممممممؼ دحتجمممممممممممممممممممممممممممممممممممْ   

 

 ُون طمممممممممممممممممممال بمممممممممممممممممممي مجمدمممممممممممممممممممي لمممممممممممممممممممؼ َدَسممممممممممممممممممملا 
 

 (ٕٙٗ)ص
ج يقّدر لك أ لل األم   أنك ل  تحا ب تاي إذا زرتكه جل  تمإّل م ميو 

 إذا أحم  ال موس إل ك. 
 جاياادـ ارن زادجف الحوار م  اآلز  الحلض  ف عوؿ:

 يممما أييممما السممممػ الممم   دمممدبيره 
 

 أ ممممممحى لسسمكممممممل الزمممممممان ِم كمممممماَ  ***
 

 ىمم   الميممالي  اوممماني سممسحل  
 

 ىاكما(فستى د مل: )ىمادي( د مل لمػ: ) 
 

 ( ٜٖٗالد واف )ص                                
 ال مػه جاعوؿ:مػػل أ لػػل الممػػك راػػدار ال م ػد تعػػدًرا ل امػػة مكلناػػه ج ػػمو قػػدراه 

إف الم ػػللو أصػػ ح   ػػمحة  اعػػد أضػػحو لمممكػػة ال مػػلف مللكػػل جمل ماػػله ف عػػوؿ:
 جقمػػ : هلتػػه .بلألمػلنوه مط مػػة لألجامػ  الصػػل رة ماػػكه اػ ذا حمشػػ  إل لػػل شػ  ل 

 ت اد . ا ا لر  لك األملـ مي تة جممش ة جقلل  لك: هلؾ مل
الػػو الش اػػ ن أػػوارافه الػػو محػػلجر مم كػػه مػػن ولػػةه جاػػ ك  الحػػوار الثػػلنو 

 ر ن مم كه ج  ن الم للو من ولة  لن ة.  
 جاعوؿ ارن زادجف أمًحل محلجًرا اآلز  الحلض :

 نفدممممي فممممداؤب أييمممما السمممممػ المممم   
 

 ِحَدماِا  –لؾجيمو  –ِزْىِر الشجمؾم  ***
 

 ِحَممل   –ممؽ الؾسمامل  –دبدو عميمػ 
 

 وااِا  – ممالشفؾس  –ييفممؾ إلييمما  
 

 (ٕٙٗالد واف )ص 
 جاإكد الحوار او العص دة ذاتلل ف عوؿ: 

 قمممممد قممممممِف لمتمممممالي ثشمممممااب ِسمممممؾرةا  
 

ممممَيا إلحمممماِا:  ***  ممممما لمممممؾر  فممممي َنرِا
 

 " أعممد الحممديث عممؽ الدمميااةو إنممو 
 

 لمميس الحممديث ِيَسمملم حمميؽ ِيعمماِا "  
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 َكمممممَرم   سممممماا الِسمممممِزِن راي ِخَ ِلممممموِ 
 

 أاب   ممروم الَحممْزِن  ممات ِيَجممااِ  
 

 ومحاسمممممؽ  َزَىمممممَر الزممممممان ِبِزْىرَىممممما
 

 فكأنسممممممممممممما أياممممممممممممممِو أ يممممممممممممماِا  
 

 (ٗٙٗالد واف )ص 
ارػػن زاػػدجف شػػلت  م  ػػد المػػدمل بػػال وػػداؿه ج ل ػػإل ذلػػك مػػل نػػ اا اػػو هػػ ا 
األر لت من م لل ة قواة جلكالػل معشولػة راش اػ ا الماطعػو ااقاػلتو الممامػد تمػي 
الحوار اللميلو هف عوؿ : إف هالؾ من الالس من  امػو  اػلر ممدجأػة كينمػل  امػو 

مػض الاػلس بلالحػل  اعػلؿ  ور الع آفه جقد جوه الحد ل إل ل  بمد أف اتلمل  ب
لل : ل ح ف مل تاموف من  الر مػن إلحػل  ج  كلػ ه ا نمػل م ػب أف تم ػد الحػد ل 
تػػن اليػػ ل ة جال اػػل ة الاػػو  اماػػ  رلػػل الممػػدجح هالػػو أػػد ل   ممػػإل ج  أرػػداه  ػػ  
مصور كـ  ممدجح أ ن أنش  الػ   أنشػ  أ بػل جشػم ا اػو غلمػة ال ػو ة جااتعػلف 

    اشػػ  ال هػػ  جالثم ههػػ ا احػػال تػػن المحل ػػن الكث ػػ ة بمػػلر المػػ ف ال ا،ػػق الػػ
 الاو أزه  ال ملف ر ه هل هجأضح  األملـ من ك مه كملل أع ل . 

 جاعوؿ أمًحل او قص دة أز  :
ْزَا  مممممان غسامممممملا    فمممممديشاب   إن المممممرم

 

 طمعَف لشا فييا  سا يظِمِع البدِر  ***
 

ْر    حممااثي  –ألدممَف المم    ـَ  -إن  مماي 
 

 دبَمَج مشمو الؾجمِو واددمَع الرمدِر   
 

 (٘ٗ٘الد واف )ص 
 جاعوؿ او قص دة لط لة محلجًرا أبل تشد هللا رن العالس:

 َأِصممممممممممممِا لس ممممممممممممالتي واسممممممممممممسْع  
 

 وخمممممممممم  ؼيسممممممممممما دمممممممممممر  أو َاْ   
 

 وأقِرممممممممممممممممممممْر  عمممممممممممممممممممممدىا أو ِزاْ 
 

 وِطممممممممْر فممممممممي إثرىمممممممما أو َقممممممممْع  
 

 ألمممممممممممؼ دعممممممممممممؼ  مممممممممممأن المممممممممممدىر
 

 يعظممممممممي  عممممممممد ممممممممما يسشممممممممع    
 

 (ٛٚ٘)ص  الد واف
جتووه ارن زاػدجف بللحػد ل إلػي أرػو تػلم  رػن تشػدجسه الػ   كػلف  الايػه اػو 

 أب ج  ة را  المياكلو جاا را قل،اًل: 
 حمممممممممممممممممممممممم اِر حمممممممممممممممممممممممم اِر   .. فممممممممممممممممممممممممَّن الكممممممممممممممممممممممممريَؼ   

 

ا أبممممممممممممممممممممممممى فممممممممممممممممممممممممامتعض    إـا ِسمممممممممممممممممممممممميَؼ َخْدممممممممممممممممممممممممفا
 

 (ٕٛ٘الد واف )ص 
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 جندـ تمي مل قلؿ من مدا،ل او الوزا  اعلؿ: 
  سدحمممموقممممل لمممممؾزير وقممممد قظعممممف 

 

 زمشممي فكممان الدممجؽ مشممو ثممؾابي  ***
 

 ال دخممممش الئستممممي  سمممما قممممد ج تممممو 
 

 مممؽ ـاب فممَي و وال َدممَؾَي عتممابي  
 

مما   لممؼ دخممِط فممي أمممر  الرممؾاب مؾف ا
 

 ىممممم ا جمممممزاا الذممممماعر الكممممم  اب  
 

 (ٜٔ٘الد واف )ص
اكينػػه معػػوؿ إف مدا،حػػه اػػو الػػوزا  كلنػػ  كملػػل أكلذ ػػبي الػػو   ميػػاحق 

 تمك المدا،ل.
ج ار أوار بلل م  ر ن ارن زادجف جالممامػد رػن ع ػل  ُتػ ؼ بػللمط  اته 
جهو نوع من المطلرألت ال ػم اة  ػالض تمػي األأػلوو جاألل ػلزه جتػدجر كملػل 
تمػػي أ ػػملر الط ػػوره جلكػػإل حػػل،  أػػ ؼ   مػػ  إل ػػهه جقػػد تا  ػػ  ال مػػوز را  ػػ  

لػػك قػػوؿ العصػػل،ده جهػػ ا ال ػػ ض ال ػػم   لػػ  ممػػ  بمػػد ارػػن زاػػدجفه مػػن أمثمػػة ذ
 الممامد رن ع ل :

 يمممممما سمممممميد  يمممممما َمْعممممممِدَن الِعْمممممممِؼ   
 

مممممممممْمؼِ    يممممممممما آلممممممممملا لمحمممممممممرب والدِا
 

مممْو طيمممؾر الذمممعر نحمممؾ  ف مممد  َوجِا
 

 َبممممممممَث فمممممممم اا  َشممممممممَرَب الَفْيممممممممؼِ  
 

 (ٙٓٙالد واف )ص 
أ  مػػل م كػػ  الممػػ  أج أصػػمه أج وػػوه ا قػػإل لػػو شػػمً ا ُمَمُمػػي تمػػي أ ػػملر 
ػلِةه جالوقػوؼ تمػي  الط وره اعد ن   ذهاو ال ػ لؾ  صػط ل  هػ ا الط ػور الُممم 

 أ  ارهل. ا   تم ه ارن زادجف قل،اًل: 
 

 اْعَفممممممممممْر  سمممممممممما أنممممممممممف عممممممممممافرْ 
 

   ممممممممممممممممل غمممممممممممممممماوي مشممممممممممممممممافرْ  
 

    قلؿ تمي جزف ر او جقلا المل الممامد رن ع ل : 
 ألح شممممممممممممممي بممممممممممممممرب  ممممممممممممممالشجؼ   

 

 يمما ابممؽ البممدور الزىممر مممؽ لخممِؼ  
 

 يممممما ال مممممس السجمممممد الممممم   زانمممممو
 
 

  مممممممالعمؼ زيمممممممؽ الِبمممممممْرِا  مممممممالرْقؼِ  
 

 (ٙٓٙالد واف )ص
الحوار المط ػف مػ  اآلزػ  اػو شػم  ارػن زاػدجف اػو أكل اػه مػ   جاا مو

 اللالة الاو أأش  ااي ق شُ ل ايللملل أ ه ر ًال من ال م ه اعلل : 
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 يمممممممممما معظذممممممممممي مممممممممممؽ وصممممممممممالي  شممممممممممِف وارَاِه   
 

 إن صمممحِف " َواعَظِذمممي "  (1)ىمممل مشمممػ لمممي َعَممممل  
 

جلػػ  تيػػاط  أف ت اػػد تم ػػهه ام ػػيت إلػػي ارػػن زاػػدجف تيػػا اداه جكػػلف مممػػ  
 قصالل اعلؿ: 

ممممممممممْ ِؼ أسمممممممممممبَلَيا     كدممممممممممؾدشي مممممممممممؽ ثيمممممممممماب الدم
 

مممممماو وَصممممممَيْرَت مممممممؽ ِلِحممممممِ  الزممممممشى ِفَرشممممممي  ِعْمسا
 

 (ٓٚٔالد واف )ص
 جاكمإل العص دة إلي أف مااملل قل،اًل: 

 وِسممْمِػ الممشجؼ مشممتغؼ      -لممؾ شمم َف زرتَ 
 

ـِ يختممممال فممممي ثممممؾبي مممممؽ الَػممممَبشِ  *  -واِوْفمممم
 

 َصمممب او إـا التممم ات اوجفمممان طعمممَؼ َ مممَر  
 

 َجَفا السشاَمو وصاء الميمَل : " يما قرشمي   "  
 

 ( ٔٚٔالد واف ) ص 
هكػػػ ا ا ػػػاادـ ارػػػن زاػػػدجف الحػػػوار مػػػ  اآلزػػػ  الحلضػػػ / المالحػػػب اػػػو 

م ػػلركه موقًلػػل قصػػل،دا ماحػػدً ل إلػػي مػػن هػػو ألضػػ  ممػػه اػػو م مػػح جاأػػده أج 
 جاأًدا.
 الحؾار مع اآلخر اللائ : : ثالثاا

هػػػو أػػػوار مماػػػلز بللح واػػػة ج ف كػػػلف أػػػواًرا مػػػ  آزػػػ  غل،ػػػبه اكػػػيف هػػػ ا 
ال ل،ب او موقع الحوار م  ال لت ه الػو أػوار رػ ن حػ ا ن ج ف كػلف أأػدهمل 
غل،ً ػػله جااحػػل ذلػػك تاػػد ارػػن زاػػدجف أ ػػل معػػوؿ اػػو قصػػ دته الاون ػػة ال ػػل  ة 

 الاال،و(:)أضحي 
 ممممممممؽ  ْمِبمممممممممِا الِسْمِبِدمممممممميشا  ممممممممانتزاحيِؼ   

 

ممما ممممع المممدىر ال يبممممىو وِيبميشممما **  ِحْزنا
 

 أن الزمممممممان المممممم   ممممممما زال يزممممممح شا
 

ممممما   مممممرنيِؼ قمممممد عممممماا ِيب يشممممما     ِأْندا
 

 غي  العمدا ممؽ ددماقيشا اليمؾ و فمدعؾا
 

 بمممممأن َنَلممَصو ف ممال الممدىر: " آميشمما "  
 

 (ٕٗٔالد واف )ص 

                                                 
ْ ُب الثلنوه معلؿ : َشِ ب َتَماًل بمد َنَلإٍل :  ٔ  ( َتإل  ممإلُّ َتاًل جَتَماًل : َشِ َب  لن ًة أج ت لًتل.. جالَمَمإُل : ال ُّ

 (.ٖٔٗص  –) المم   الوو   
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 احػػلجر ال ػػلت  هاػػل مػػ  اآلزػػ  مامػػثاًل اػػو شػػاه غ ػػ  مووػػو  ممػػهه 
ف يػيله تمػن  شمػػا )المم يػ ال( بلرتحػػلؿ األأ ػةه  ػػ  مصػع الوضػػ  الػ   صػػلرجا 
إل ه من ضمع ج كلره جك ف  تل األتدار تم ل  ايم ن الده  تمي  تلر هإ ر 

 األتدار؟
جااحػػػػدث إلػػػػي اآلزػػػػ  ال ل،ػػػػبه ذلػػػػك الػػػػ    ا ػػػػ  مواصػػػػماه اليػػػػل  لػػػػ اًل 
 مواصماه اليل  نللًراه جقد ات ه ش ًقل بمد أف مإل  من ا ت لا غ ً ل أ ل معوؿ: 

 يممممممما ِمْتبعاممممممما إسممممممم َاِه التلريبممممممما  
 

قاا قممممممممممد سمممممممممم ؼ التلريبمممممممممما  **  ِمَذممممممممممرِا
 

 أمممما سمممسعف السثمممل السزمممرونا: 
 

مممما "   مممما و واستذممممر لبيبا  " أرسمممل ح يسا
 

 (٘٘ٔالد واف )ص 
 جاحلجر اآلز  ال ل،ب قل،اًل: 

 قمممممممممممممل لسمممممممممممممؽ اان بيجمممممممممممممر    
 

 وىمممممممممممممممممؾاه لمممممممممممممممممَي ايمممممممممممممممممِؽ  
 

او بمممممممممممَيو إنمممممممممممي  يممممممممممما جمممممممممممؾااا
 

    ممممممممممممممممممممممممَػ  هللا  ممممممممممممممممممممممممشيِؽ  
 (ٚٚٔالد واف )ص 

 جاعوؿ ماووًلل بحد ثه إلي اآلز  ال ل،ب:
 يممما ناسمممياا لمممي عممممى عرفانمممو َدَمِفمممي   

 

 ـِ ممرب مشممَي  اونفمماس مؾصممؾِل  **
 

 وقاطعاممما صممممتي ممممؽ غيمممر مممما سمممب ي 
 

 دمماّلِل إنممػ عممؽ روحممي لسدمم ؾلِ  
 

 ممما شمم َف فاصممشعو  ممل  مشممػ محتَسممل  
 

 والممم ن  ملتفمممر  والعممم ر م بمممؾلِ  
 

 (ٗٛٔالد واف )ص 
 جاعوؿ أمًحل: 

 

 عممم م صمممرمَف حبممممػ ممممؽ وصمممؾِل 
 

 فمممممممديتػو واعتمممممممززت عممممممممى ـليمممممممِل      
 

 إـ لممممممؼ َدَعممممممَؾاْ  –فيمممممم ا ِعممممممددشي 
 

  الكتمممماب أو الرسممممؾِل   – ذخرممممػ  
 

 (ٜٔٔالد واف )ص 
جأر ػػإل ارػػن زاػػد أر لًتػػل إلػػي صػػدمعه الكلتػػب أرػػو ألػػه رػػن رػػ   األصػػ   تلرًثػػل 

 بصدمعلمل أرو صلواف: 
 قممممل وبمممممي حفمممممصي ولمممممؼ دكممممم ِب:  

 

 يمممممممممما قسممممممممممر الممممممممممديؾان والسؾ ممممممممممِ      
 

 ممممممممما وبممممممممي صممممممممفؾاَن مألؾِفشمممممممما
 

 أبمممممممرَي فمممممممي اولفمممممممِل عمممممممؽ ِخَممممممممِ   
 

 ولمممممممممؼ يعمممممممممد إال  سممممممممما َيَت مممممممممي 
 

 مدمممممممترِي الدمممممممسِع ممممممممؽ الكؾ مممممممِ    
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ْفممممممممممِو  مممممممممماّلِل عمممممممممممى فعممممممممممموِ   َعشِا
 

 واشممممممتؼو ُون لممممممؼ يدممممممت ؼ فا ممممممرِب  
 

 (ٜٛٔالد واف )ص 
معػػػوؿ  رػػػن رػػػ   األصػػػ  : مػػػل الػػػ   وػػػ   لصػػػلأشال أرػػػو صػػػلواف؟ه اعػػػد 
عل ت جتو ا ال ا،لػة مثػإل اليػحلب الػ   أعلػ  ر ًقػل   مطػ  ف ػهه جصػلر َقم َمػل 
 اصإل رال إ  زمية او زوؼ جتمػي ت ػإله كمػل تلمػإل ال ػ لح ن أ امػل تحػلجؿ 

ي رمػل ه ا ا اؽ اليم  من الكواكبه اااوق  أف مص شلل شللب راصػد مح ملػل إلػ
جاطمػػب ارػػن زاػػدجف مػػن ارػػن رػػ   أف ميزػػ  صػػدمعلمل أبػػل صػػلواف بلل ػػدة جالعيػػوة 
لمػػػدـ زالرتػػػهه جأف م ػػػامهه اػػػ ذا جوػػػدا    اصػػػلع لماما ػػػف جال ػػػا مة امم ػػػه أف 
 مح  هه جتاحل زلة عإل ارن زادجف او ه ا األر لت الملممة بللم ح جال  ؼ. 

اػو جرقػة أر ػملل إلػي أرػو الول ػد  جكاب الوزا  أرو بكػ  رػن الطُّْشِاػو أر لًتػل
 زادجف معوؿ ا لل: 

 أ مممما الؾليممممد.. وممممما َشممممَظْف بشمممما الممممداِر 
 

 وقممممممَل مشمممممما ومشممممممػ اليممممممؾم ِزَواِر     
 

 و ممممممل َعْتمممممم ي ُوعتممممممابي جممممممر  فممممممموِ 
 

 مؾاقمممممممع  حممممممممؾة  عشمممممممد  وآثممممممماِر  
 

 فممممماـ ر أخممممماب  خيمممممري  يفسممممما لعبمممممْف 
 

  مممممو الميممممماليو فمممممَّن المممممدىر َاَوارِ  
 

 (ٕٓٓ –الد واف ) ص 
ه جااتاػػػلب: الصػػػلل جال ضػػػله جر  تم ػػػه أرػػػو الول ػػػد رػػػن زاػػػدجف  جالماػػػب : المػػػـو

 قل،اًل:
 لممممؾ أنشممممي لممممػ فممممي اوىممممؾاا مختمممماِر 

 

 لسممما جمممرت  الممم   دذممم ؾه أقمممدارِ     
 

 لكشيممممممما ِفمممممممَتؽ  فمممممممي مثمممممممل غييبيممممممما
 

 َدْعَسى البرمائِر إن لمؼ َدْعمَؼ أ رمارِ  
 

  عيممممِد فتممممىا فأحدمممؽ الغممممؽو ال َدْرَدممممْ  
 

 دعفمممؾ العيمممؾا ودب مممى مشمممو آثممماِر  
 

 لؾ  ان ِيْعَظمى السشمي فمي اوممر يس شمِو 
 

ممما  –لسممما َأغَبمممَػ    مشمممو َزَواِر  –يؾما
 

ـِ  مموِ   ال ِيْكِثممِر الَعْتممَ  فممي ـِ ممر الرممدي
 

 ممممؽ لممميس يجيمممل أن المممدىر َاَوارِ  
 

 )الصلحة ذاتلل(
ال ملف جتعم لته ج رغلمه  معوؿ: إنه   مكث  لـو األصدقلر من مم ؼ قيوة

الالس تمي مالللة مػل محشػوفه جتووػد نمػلذج كث ػ ة لمكلت ػلت ت ػ ه المثػإل الػ   
 عالا ر ن ارن زادجف جأصدقل،ه من جزرار جغ  ه  اعد كلف كش   الوزراره جأمًحل 

 توود مكلت لت ر اه ج  ن الممامد رن ع ل .
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األصػػ   بل ً،ػػػل جتووػػه بحد ثػػه جهػػػو اػػو  ػػػ اه محػػلجًرا صػػػدمعه ارػػن رػػػ   
بعوله:   بيس تمّي إف أصلراو الده  امن ش ماه أف م  ح     داج  ال  اح.. 

 اعلؿ مالًلل اللم ة او )بيس( ج)مي و( ج)ميس(:
 مممممممممممما عممممممممممممى عشمممممممممممَي  ممممممممممماِس 

 

 يجممممممممممممرء الممممممممممممدىِر وياسممممممممممممؾ 
 

 رنسمممممممممممممممما أشممممممممممممممممرف  ممممممممممممممممالَسرْ 
 

 ِا عمممممممممممممى اآلمممممممممممممال يمممممممممممماِس  
 

 ول ممممممممممممممممد ِيشجيممممممممممممممممػ إغفمممممممممممممممما
 

 ل  وِيرايممممممممممممممممممممػ احتممممممممممممممممممممراِس  
 

 والسحممممممممممممممممممممممممماـيِر سممممممممممممممممممممممممميام  
 

 والس مممممممممممممممممممممممااير ؾيممممممممممممممممممممممماِس  
 

 ولكممممممممممممممممؼ أجممممممممممممممممد  قعممممممممممممممممؾا  
 

 ولكمممممممممممممؼ أكمممممممممممممد  التسممممممممممممماِس  
 

 و مممممممممممممم ا الممممممممممممممدىر.. إـا ممممممممممممممما 
 

َل نمممممممممممماِس   ـَ  ..  َعممممممممممممَز نمممممممممممماس 
 

 (ٕٗٚه ٖٕٚالد واف )ص 
    معوؿ محلجًرا اآلز  ال ل،ب او العص دة ذاتلل جكينه  اا   ر ا: 

.. ومممممممما َسممممممما   يممممممما أ ممممممما حفمممممممصي
 

 إيممممممممممممماِس َواَب فمممممممممممممي فيمممممممممممممؼي  
 

 مممممممممؽ سممممممممشا رأيممممممممػ لممممممممي فممممممممي 
 

ـِ الخظمممممممممم  اقتبمممممممممماِس    َغَدمممممممممم
 

 ووااا  لممممممممممممممممممممممممػ َنممممممممممممممممممممممممص  
 

 لممممممممممممممؼ يخالفممممممممممممممو الؿيمممممممممممممماِس  
 

 أنممممممممممممممممما حيمممممممممممممممممراِن ول ْممممممممممممممممممم
 

 ممممممممممممممِر و مممممممممممممؾء  والتبممممممممممممماِس  
 

 مممممممما دمممممممر  فمممممممي معذمممممممر حممممممما
 

 لمممممممؾا عمممممممؽ العيمممممممد وخاسمممممممؾا   
 

مييله مل رأمك او هإ ر العـو ال  ن ت   جا تمي الملد جغدرجا؟ جقلؿ ارن زادجف 
 لمممك المماحد رن ع ل  ممك إشش م ة: 

 اعمممممممممممؾتو ف مممممممممممال الشرمممممممممممر: لبيمممممممممممػ مممممممممممماث ا 
 

 ولمممممممممممؼ دمممممممممممػ  المممممممممممداعى يجاونمممممممممممو الرمممممممممممد 
 

 (ٛٙٗ –الد واف )ص 
جالامػػلذج كث ػػ ة لمحػػوار مػػ  اآلزػػ  ال ل،ػػب اػػو   ػػواف ارػػن زاػػدجفه لكااػػل 

 نكالو بمل ض  الا من أمثمة لل ا الامه من أنمل  الحوار. 
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 السبحث الثاني
 الحؾار مع الحبيبل

تاا  الحش  ة صوًرا تػدة لػد  ال ػم اره الػو الحش  ػة ال جملنيػ ة الطػله ة 
ه جهػػو أأػػل  ن ُأَزػػ صػػللت الحيػػ ة اػػو أأ لًنػػله جهػػو الحش  ػػة المم ػػوقة ذات ال

اللػػلو ة حػػورا آزػػ ه جالحش  ػػة ألضػػ ة بكثلاػػة جهػػو ال ػػل رة  حػػوراهالحش  ػػة الوف ػػة 
الميػاكلو  بكإل أل تلػل اػو شػم  ارػن زاػدجفه اعػد كلنػ  قصػة ُأ ِّػه لػو  ة راػ 

هػػو قصػػة تمػػ ا كمػػهي بمػػل تحػػما  هػػ ا العصػػة مػػن قػػ ب جتمػػلزجه  ػػ  تحػػما  
الػو  -أًمػل كلنػ  صػورتلل - ار أوار ر ن ال لت  جالحش  ػة الل   جالل اؽه ج ذا

 وار أكلف كالملل موووً ا او  –إمل ألض ة مالحشلل ال لت  او جوو هل ممه 
ه ج مػػل غل، ػػة  احػػلجر ال ػػلت  مملػػل تمػػي ال مػػد ماا ػػً ا –الػاه أـ غ ػػ  مووػػو  

 زطلرلله أج ماوقًمل إملاه أج ماماً ل مل م ور به مالل. 
 :  الحبيبل الحا رة:أوالا

مكث  الحوار م  الحش  ة الحلضػ ة اػو شػم  أرػو الول ػد رػن زاػدجفه مثػلؿ 
 ذلك قص دته الاو ا الملل بعوله: 

 َغمَدا ارديماحي –مؽ اونام  –إليِػ 
 

 ممد  اقتراحمي –عمى الزممان  –وأنِف     
 

 (ٛٗٔ –الد واف )ص 
 أ ل معوؿ ا لل: 

 فممديِتػ: إن صممبر  عشممػ صممبر  
 

 عمممى السمماا الَ ممَراِء  –لممد  عظذممي  -    
 

ممممما   ولسممممما أن َجَمْتمممممِػ لمممممَي اخَت سا
 

 أكمممممممممم م الممممممممممدىر لمحممممممممممْيؽ الِسَتمممممممممماِء  
 

 رأيمممِف الذمممسَس َدظِممممِع ممممؽ ن مممابي 
 

 وغرممممممَؽ البممممممان يرفممممممل فممممممي وشمممممماِء  
 

 فمم اا  مممؽ أسمميا ِ ممػ غيممِر خممالي 
 

 وقمبممممي عممممؽ ىممممؾ ا لممممِػ غيممممِر صممممماِء  
 

 (ٜٗٔ-الد واف )ص 
ج نػػه لعيػػ  ت ػػ   مػػن روػػإل  ػػإمن اػػو أ ػػه بػػللورع  -جاعيػػ  بػػلهلل لحش شاػػه

أنػػػه   مط ػػػب لػػػه عػػػ   رػػػدجنلل ملمػػػل حػػػلب العػػػ   جلػػػ  ت الح ػػػلةه  –جالاعػػػو  
 ف عوؿ:
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 َأْكمَرِم مما أمزمى اليسميِؽ  مِو  -داّلِلِ 
 

 -مممؽ اان فممي حبممو  الرممدي والممؾرِ      
 

 ممما َلممَ  لممي ِقممْرِب ِأْنممسي أنممِف نازحممل  
 

 عشوو وال سما   ميش  لدمف ؼيمو معمي  
 

 (ٔ٘ٔ –الد واف )ص 
 جااووه بللاطلب إلي أش شاه الحلض ة ف عوؿ: 

 سمممممممأقشع مشمممممممػ بمحممممممم  البرمممممممْر  
 

 وأر ممممممي بتدممممممميسِػ السخترممممممْر  
 

 وال أدخظممممممممى التسمممممممماس السشممممممممى
 

 وال أدعمممممممَد  اخمممممممت س الشغمممممممْر  
 

 أصمممممؾنػ ممممممؽ لحغمممممات الغشمممممؾن 
 

 وِأعميمممممػ عمممممؽ خظمممممرات الِفَكمممممرْ  
 

 وأحمممممم ر مممممممؽ لحغممممممات الرقيمممممم  
 

 وقمممممد ِيدمممممتدام اليمممممؾ   الحممممم ر 
 

 (ٛٙٔ-الد واف )ص 
؟يجذلػك  مل أوممه من أوار؟ جمل أرقلل من م لت ؟ جمل أوممه من أبّ 

أ ن مححو الحش ب او  ش إل أش  ه بكإل شػور أاػي جلػو تمػي أيػلب نليػهي 
بغ ػػػػة أ  مكػػػػوف  ػػػػشً ل اػػػػو أ ِّ أذً  لمحشو ػػػػهه الػػػػو قػػػػلن  مالػػػػل بللعم ػػػػإل جراض 
بلل يػػ  ه ااعامػػه ن ػػ ة زف لػػة رمح لػػله جا ضػػي بمااصػػ   ػػالمللهج   ااطػػي 

 الع ػػػإل جالعػػػلؿه الامػػػلس الُماػػػيه ج   امػػػد  ازػػػاالس الا ػػػ ه أاػػػي مصػػػونلل مػػػن 
أج أاػػػي مػػػن ال ػػػن اليػػػ له جهػػػو  ا،ػػػ  الحػػػ ر مػػػن لحػػػن ال ق ػػػب جتػػػ ن الحل ػػػد 

 جالحلقده جا   أف ذلك  ش ال   ادامة اللو  ج علر المو ة.    
أمػل الحػػوار رػ ن ال ػػلت  جأش شاػػه الحلضػ ة اػػو األر ػػلت اآلت ػة الػػو أػػوار 
ا تاػػػ اره جهػػػو أػػػوار نػػػلقهه  احػػػدث ف ػػػه ال ػػػلت  مماػػػ ًرا لحش شاػػػهه آمػػػاًل أف 

 ميم  مالل قشوؿ اتا اراه اعلؿ: 
 إن دكممممممممؽ نالتممممممممِػ  الزممممممممرب يممممممممد   

 

 وأصمممممممممممممابتِػ  سممممممممممممما لمممممممممممممؼ ِأِراِ     
 

مممممممما  –لعسممممممممر   –فم ممممممممد  شممممممممِف   فاايا
 

  السمممممممال ونعمممممممض الؾلمممممممدِ لمممممممػ  
 

 فث ممممممممممممي مشممممممممممممي  عيممممممممممممدي ثابممممممممممممفي 
 

 و مممممممممسيري خمممممممممالَص السعت مممممممممدَ  
 

 ولمممممممممم ؽ سممممممممممااب يممممممممممؾم  فمممممممممماعمسي
 

 أن سممممممممميتمؾه مدمممممممممرور  ِ لمممممممممدِ  
 

 ( ٘ٚٔ –الد واف )ص                             
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ا اميػػلكه أمػػل العصػػ دة اآلت ػػة الػػو اػػو الماػػلب لحش شاػػهه مػػ  تيك ػػدا للػػل 
 ه اعلؿ: بح ه إملهل ج إزالصه

 أِأسممممم  مممممؽ وصممممالػ ممممما ِ دمممميِف  
 

 وِأعممممزل عممممؽ ر مممماِب وقممممد َوِليممممِف      
 

مممما   و يممممف  وفممممي سممممبيل ىممممؾاِب طؾعا
 

 ل يمممممِف ممممممؽ الس ممممماره مممممما ل يمممممِف    
 

 فمممممديِتِػ   لممممميس لمممممي قممممممِ  فأسممممممؾ
 

 وال نفممممممممممس  فمممممممممم نِ  إن ِجفيممممممممممف 
 

 فممممممممَّن ي ممممممممؽ اليممممممممؾ  اااا مسيتامممممممما 
 

 لسمممممممؽ ييمممممممؾ  فمممممممَّني مدمممممممتسيِف  
 

مممممما لمممممميس َيْبَ ممممممىِأِسممممممرم   عميممممممػ َعْتبا
 

   وأ ممممممسر ؼيممممممِػ غيغامممممما ال يبيممممممِف  
 (ٛٚٔ –الد واف )ص 

اا اا او ه ا الحػوار المػلت   ووػه أد ثػه إل لػل مايػل،ال :أأ ػمب مػن  ػا  
المح ػػػة بمػػػد أف ُكيػػػ   بي وارلػػػل ؟ جتاػػػ ع ماػػػو اليػػػ ل ة جأتػػػ ؿ بمػػػد أف تول ػػػ  

جاام ػب ك ػف ملعػد ذلػك كمػه بمػد أف رػ ؿ اػو  ػش إل تحصػ مه  المكلنة األ مي؟
 كإل غلؿ جنف ح جلعو من المكلرا مل   ممممه إ  هللا!؟ 

جاعوؿ: اد اك بكإل مل أممك ا نو ل  أتد أممك قمً ل ل يمو ج  نلًيل لاينعه 
ػػ ن اػػ ناو  اعػػد رػػ ل  نليػػو جقمشػػو للػػ ا الحػػب هأاػػي ج ف كػػلف الحػػبُّ قػػلتال لممحشِّ

راضػػ ل هج ف كػػلف لػػو تم ػػك تاػػلب ا نػػه   بعػػلر لػػهه ج ف كػػلف رػػو   ػػيذهب إل ػػه
 ماك ة ن ا نو   أر   به ها نو أ لمل جأتلو كحلؿ أغمب المحش ن.  

    ماا  قص دته قل،اًل: 
 وممممممما َراِا  عمممممممى الؾاشمممممميؽ إال:

 

 " ر ممممميِف ِ َجمممممْؾِر ممممممالكتي َرِ ممممميِف "     
 

 (ٜٚٔ-الد واف )ص 
  ضػػ ن ب ممػػة جاأػػدة جهػػو "رضػػ   ب ػػور جاعصػػ  ر ا تمػػي الوشػػلة جالم

مللكاو" الو راض تمي كإل األأػواؿه صػلر  تمػي كػإل األهػواؿه ممػل  قػي مػن 
 ت ابلته أج قل ي من صدملت.  

 أمل المالب المحض اعوله جكينه مميك راالر ب أش شاه: 
 أيؾحذمممشي الزممممان وأنمممِف أندممممي   

 

 ويغمممممؼ لممممي الشيممممار وأنممممف شسدممممي      
 

 اوممممممانيوأغمممممرس فمممممي محبتمممممػ 
 

 فمممأجشي السمممؾت ممممؽ ثسمممرات غرسمممي   
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 ل ممممد جازيممممِف غممممدراا عممممؽ وفممممائي 
 

ممممممممما بمممممممممبخس    ونعمممممممممِف ممممممممممؾادي عمسا
 

 ولمممممؾ أن الزممممممان أطممممما  ِحكسمممممي
 

 فمممممممممديتػ ممممممممممؽ م ارىمممممممممو بشفدمممممممممي  
 

 (٘ٛٔ –الد واف )ص 
كث ػػ ة هػػو أػػل ت الحػػوار مػػ  الحش  ػػة الحلضػػ ةه لكاػػه اػػو مم مػػه أػػوار 
نػػػلقهه  اكػػػوف مػػػن حػػػ ؼ جاأػػػد/ ال ػػػلت  بػػػلل غ  مػػػن جوػػػو  الطػػػ ؼ الثػػػلنو / 
الحش  ةه جلكاال ن د أأ لًنل أواًرا مكاماًل ر ن ال لت  جأش شاهه ف صلاحال كالملل 

ثلل إلػػي ارػػن جكالمػػه اػػو أػػوار همػػل ح اػػلاه مثػػلؿ ذلػػك قػػوؿ ج  ة موولػػة أػػد 
 زادجف شمً ا: 

ِي    أال ىمممل لشممما ممممؽ  عمممد ىممم ا الَتَفمممرم
 

 سممبيل .. ؼيذمم ؾ  ممل صمم اي  سمما َل ممي      
 

 -أوقاَت التزاور في الذتا  –وقد  شِف 
 

 أبيِف عممى جسمري ممؽ الذمؾي ِمْحمِريِ  
 

..................................  .................................... 
مما قممد غممدْت لممَػ مشممزالا   سمم ى هللا أر ا

 

   ممممل َسممممِ ؾبي ىاطممممل الممممَؾْاِي ِمْلممممِديِ  
 

 ايولرلل ارن زادجف بلل م  أمًحل.. اعلؿ:
ممممما لدمممممِف ؼيمممممو  سمتمممممـ    لحممممما هللا يؾما

 

 محيممماِب ممممؽ أجمممل الشمممؾ  والتفمممري     
 

 و يمممف يظيممم  العممميش اون مدممممرة  
 

 وأ  سممممممرور لمك يمممممم  السمممممم رِي  
 

 (ٗٚٔ –الد واف )ص 
 احلجر ال لت  م  أش شاه بص  ة المإنل كمل رأ اله لكاػه  احػلجر مملػل 
أمًحل بص  ة الم ك ي لكونلل الحش ب ال   مم عه اللػإا ه جمثممػل جوػدنل الحش  ػة 
ألض ة جودنل أمًحل الحش ب ألضً ا او كث   من قصل،د ارن زادجفه مثلؿ ذلك 

 قوله ميالً ا أش  ه:
 ظاما اّلِل ىمل  مان قتممى فمي اليمؾ  خ

 

ممممممما وعمممممممدوانَا       ا عمسا  أم ج تمممممممو عاممممممممدا
 

َ  إال اعتممَل واَب لممي   ممما صممح ِواِا
 

 وال أطعتمممممممممممممممممَػ إال زاَت عرمممممممممممممممممياَنا 
 

 يمما ألمميَؽ الشمماس أعظافامماو وأفتممشيؼ
 

مممممممما وأرااَنمممممممما   لحغامممممممماو وأعظممممممممر أنفاسا
 

ما ا فأحدؽ ال َدِدْ  ِخِم ا  َحِدْشَف َخْم ا
 

 ممما خيممِر ـ  الحدممؽ إن لممؼ ِيممؾِل إحدمماناا   
 

 (ٜٚٔالد واف )ص 
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نمحػػػن هػػػ ا ال مػػػلؿ اللػػػلتن اػػػو تمػػػك األر ػػػلت ال ل عػػػة جالاطػػػلب ال ػػػم   
المال  ه كمل نمحن هػ ا الحػوار الػ   م ػ  رقػة جأُ ػله ااػ اا ميػاحمع أش  ػه بػلهلل 

 مايل،ال:تن  شب قامه له ههإل كلف ذلك العاإل زطي أـ تمًدا جعمًمل جتدجاًنل؟
جاعدـ العاػإل الاطػي تمػي الممػد اػو اشػلرة إلػي قشولػه ر ارتػه جعاػه الحيػن 
ا ه إ   ف ػػهه  ػػ   ػػ ك ا بحللػػه ممػػهه اكممػػل أزمػػه ال ػػلت  اػػو أ ِّػػه جصػػل لػػه ج ُّ
جاتاإل ج ُّ المحشوبه     ال مه بصللته ال ل عةه جمحل اه األن عة الو أل ن الالس 

اًنػػػل ف عػػػوؿ:إف هللا قػػػد جن ػػػك أومػػػإل أتطلًاػػػلهجأااال  لحلعػػػله جأتطػػػ ه  أنللً ػػػل جأر 
اك ُزمًعل االرد أف تكمإل ه ا ب م إل  الصللت جأرؽ الاصلؿ جأأين ال ملؿ احي 
األزػػػالؽ هاػػػال ز ػػػ  اػػػو ُأيػػػٍن   ت ااػػػه المحل ػػػن الُاُمم ػػػةه جمػػػل ذلػػػك الحيػػػُن 

 الُاُمعو إ  بلاأيلف إلي المحشوب ج جاـ الوصلؿ. 
م ك ه لكاه ا ػااداـ الحش ػب صػ  ة جمل كا ه ارن زادجف ل ح ت  ً  بلل  

 ممل لة لمحش  ةه مثلؿ ذلك قوله او أوار م  الحش ب الحلض :
 لؾ  ان قؾلَػ: "ِمْف" ما  مان راَ : " ال"

 

 يمما جممائر الح ممؼ أفديممو  سممؽ عممداَل     
 

 أبممممديَف لممممي مممممؽ أفممممانيؽ الِ َمممممى ِعَبممممراا 
 

 أرسمششي في أحاايث اليمؾ  َممَث َ  
 

  عممممض مممممؽ ممكممممْف فمممممِيْلِؽ  فممممػ أنممممي 
 

 ولَيْكِ  طرفَػ أني  عض مؽ َقمَتَ   
 

 (ٜٚٔ –الد واف )ص 
اػػللحوار هاػػل أػػوار ااا اضػػوه ف لاػػ ض أف الحش ػػب مطمػػب ماػػه أف معاػػإل 
ا بػػػػػلل اض ج  بعػػػػػوؿ "   "رػػػػػإل  نليػػػػه بعولػػػػػه: "ُمػػػػػْ " هجتاػػػػػد ذلػػػػػك لػػػػػن مكػػػػػوف ر ُّ

   يا  ب لطم ه جاال  أم ا. 
 جقوله أمًحل: 

 ونممممممممممػ مممممممممممشيؼِ سممممممممممأح م أعممممممممممدائي 
 

 يممما ممممؽ ِيِرمممحم  س متيمممو وِيْدمممِ ؼِ     
 

 أصممممبحَف ددممممخظشي فأمشحممممػ الر ممممى
 

مممما.. ودغمسشممممي فمممم  أدغمممممِؼ    محزا
 

 قممممد  ممممان فممممي شمممم ؾ  الرممممبا ل راحممممل  
 

 لممؾ أنشمممي أشمم ؾ إلمممى مممؽ يمممرحِؼ  
 

 ( ٔٛٔالد واف )ص                        
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زاػػدجف هالػػو  ا،ػػ  الحػػب جنالأػػن هػػ ا الػػامه مػػن الحواراػػة اػػو شػػم  ارػػن 
جالوالر تمػي الػ غ  مػن قيػوة الحش ػب هالػو راض ب ممػه لػه هقػلن  رامػك المالقػة 
الاو مكوف ا لل م مومل جأش  ه علل  هالو معلرإل كإل إ لراته ب أيلف هج ػاطه 

 بلل ضي .
جهال مالح ه جاعوؿ : إنه   حب أتدارا كو ميو  رػ ن محشػال  جمحشاػه 

 ػػػه هاللحش ػػػب ميػػػاط   أف ُمصػػػل األويػػػلـ جايػػػعملل هالػػػو  ػػػ اا تػػػدًجا جلكاػػػه مح
رمحِ ِه هجل ا اعد أص ل ألله ممه ت  ب هاللحش ب مياه جهو مماحػه ال ضػي 
هجا مػػ  ج  معلرملػػل ب مػػ  هرػػإل بملػػو جتيػػلمل ه ػػ  معػػوؿ :ر مػػل كلنػػ  ال ػػكو  مػػن 
الصػػ لبة جاللػػو  م احػػة لمػػالح جالعمػػب إذا كلنػػ  ال ػػكو  لمػػن محمػػإل اػػو قم ػػه 

ن أتمػػ  أنػػك   تػػ أ  ملمػػل حػػلؿ ال ػػكو  هلػػ ا اػػال ال،ػػدة مالػػل امػػن رأمػػة هجلكػػ
 أشاكو لك مل رو.    

 جمن نصوصه المط لة او أوارا م  أش  ه الحلض  قوله: 
ا  عاشمممممممممممممؿيو  يممممممممممممما مدمممممممممممممتخفا

 

مممممممممممما لشمممممممممممما صممممممممممممحيو   ومدتلذا
 

 ومممممممممؽ أطمممممممما  الؾشمممممممماة فيشمممممممما
 

 حتممممممممى أطعشمممممممما الدمممممممممؾا ؼيممممممممو  
 

 الحسممممممممممممممممممممممد   إـ أرانممممممممممممممممممممممى 
 

 دكمممممممم ي  ممممممممما  شممممممممف دد يممممممممو  
 

 (ٜٓٔالد واف )ص 
 جمن أردع مل كاب ارن زادجف قوله: 

 بيشمممي ونيشمممَػ مممما لمممؾ شممم َف لمممؼ َيِزمممعِ 
 

.. إـا ـاعممف اوسممراِر لممؼ َيممِ  ِ       ِسممر 
 

مممميو ولممممؾ ِبمممم لْف   يمممما  ائعامممما حَغممممو مشِا
 

 لمؼ َأِ معِ  – حغِاي مشو  –لَي الحياة  
 

 ي ؽيمممممَػ أَنمممممػ إن َحَسْممممممَف قمبمممممَي مممممما 
 

 لممؼ ددممتظعو قمممؾِب الشمماس يدممتظِع  
 

 دْو أحتسْلو واستظْل َأْصِبِرو وِعمَز َأِىمْؽ 
 

 وَولِا ِأْقِبمِلو وقممل َأْسممَسْعو وِمممْر َأِطممعِ  
 

 (ٓٚٔه ٜٙٔالد واف )ص 
معوؿ: إف ر او ج  اك أ لل الحش ب ش ً ل لػو أر َت مػل كػلف ضػلع ماػله  ػ  
 وضػػل هػػ ا ال ػػور  ف عػػوؿ: إنػػه  ػػ ه اػػ ا  ال مػػوضه جأػػ ن أرا  جصػػع هػػ ا 
اليػػػ  زا  غموضػػػه أكثػػػ ه الػػػو  ػػػ  مػػػن صػػػللته أنػػػه    ػػػ اع أاػػػي إف ذاتػػػ  
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ة األ ػػ اره  ػػ  معػػوؿ لمحش ػػب الػػ   بلتػػه إنػػه    ش مػػه أاػػي لػػو ماحػػ  لػػه الح ػػل
معلرإل أف  ش   أش  هه جاكف ك أ لل الحش ب أف قمشو  احمإل او أ ك مل   تعدر 
قموب الالس تمي تحّممهه    ماا  رش   را،   اكػوف مػن ا اػو ت ػ  امػاًله  ػاة 
مالػػل امػػإل األمػػ ه ج ػػاة وػػواب األمػػ ه جاػػو كػػإل شػػط   ػػاة أامػػلؿه جأػػ ؼ جاج 

املؿ تل مة بللاي ة أل  المطع ملصإل ر ن كإل امم ن جمل بمدهمله جقد تشدج األ
تلشػػقه لكالػػل ل يػػ  تل مػػة بللايػػ ة لمػػن كػػلف مثػػإل أرػػو الول ػػد رػػن زاػػدجفه الػػو 
أكش  شم ار تص اه جهو ر، ح الوزراره ج ل   الممكي ل لك   مكوف تل ًمل أرًدا 
أف معػوؿ أل  أأػػد: تلػػلز  جأنػػل  ػػوؼ أتحمػإل ذلػػكه جأحػػإل ة لبػػك  ػػوؼ أصػػش  

أتصلغ  أملمكه جارامػد..  ػوؼ أوػور لػكه  أاي تمو ه جاتاص  بللم ة ايوؼ
جقػػػإل..  ػػػوؼ أ ػػػم  لمػػػل تعػػػوؿ رػػػ غ  أنػػػو أنػػػل الػػػ   أقػػػوؿ  ا،ًمػػػله اينػػػل صػػػلأب 
ػػػلب  المكلنػػة الي ل ػػػ ة المم ػػػل اػػػو الدجلػػػةه جأنػػل أت ػػػ  شػػػم ار المصػػػ ه جأشػػػل  ُكاِّ
ال ال ه لكااو أ م  كالمكه جأكث  من ه ا أف ميم  الحش ب ف ط مهه جهو ال   

اػػػػو غلمػػػػة العػػػػوة  -رغػػػػ  قصػػػػ هل–ف مػػػػيم  اآلزػػػػ انه هػػػػ ا أر ػػػػلت اتاػػػػل  تمػػػػي أ
 جاارداعه زاملل ر لك الش   ال    دؿ تمي معدرته الم واة جموهشاه ال م اة.

 ثانياا: الحبيبل اللائبل:
مػػ  أش  ػػة غل، ػػةه اػػو  –اػػو هػػ ا الػػامه مػػن الحػػوارات  - احػػلجر ال ػػلت 

ل إمػػلاه أج ما لً ػػل ر هػػل أػػ ن أػػوار مملػػل تمػػي ال مػػد ماا ػػً ا زطلرلػػله أج ماوقًمػػ
ميػػيللل أج ميػػال هل بللحػػد ل تمػػي ال مػػده مثػػلؿ ذلػػك قػػوؿ ارػػن زاػػدجف اػػو نون اػػه 

 ال ل  ة: 
 ال دحدممممممبؾا نممممممأي ؼ عشمممممما يليارنمممممما

 

 إـ طالسمممممما َغَيممممممَر الشممممممأِ  السحبيشمممممما     
 

  هللا ممممممما طمبممممممْف أىؾاؤنمممممما بممممممدالا 
 

 مممممشكؼو وال انرممممرفف عممممشكؼ أمانيشمممما 
 

 وال اسممممتفدنا خمممممي ا عشممممِػ يذمممملمشا 
 

 وال ادخممممممم نا بمممممممدي ا مشمممممممِػ يدمممممممميشا  
 

 (ٗٗٔه ٖٗٔالد واف )ص 
إنلػػػػل الاون ػػػػة األشػػػػل  اػػػػو ال ػػػػ ؿ الم  ػػػػو هجالاػػػػو تحمػػػػإل ت ػػػػلرال اللػػػػو  
الصػػػػل ؽ هجتصػػػػلراف الحػػػػب الحم عػػػػو ه ا لػػػػل المد ػػػػد مػػػػن الحػػػػوارات ال ػػػػم اة 
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المالػػػ  ة ب ملللػػػل جتػػػ ج الل هجمػػػن تمػػػك الحػػػوارات هػػػ ا األر ػػػلت ال ل عػػػة هجالاػػػو 
مطم ن ف ل محشو اه "ج  ة" تمي  جاـ المح ة ج علر المو ة ها  مل ت   ػ ت العمػوب 
بيػشب ال مػد جال   ػة هجلكػن لػػ ح قم ػه جل يػ  نليػههف عوؿ :  تحيػشوا أف ال مػػد 

س بيػش ه هجلكػن معيػ  للػل بػلهلل أف نليػه مػل م  ِّ نل ملل حلؿ جقاه ج ف ت   ػ  الاػل
حمشػػ  غ  هػػل رػػدمال تالػػل هج  انصػػ ا  أملن ػػه تالػػل إلػػي غ  هػػل أرػػدا هجامطػػع 
تمػػي قيػػمه بينػػه لػػ  مطمػػب زمػػ ال آزػػ  ل  ػػ مه أج ميػػم ه تػػن أش  ػػه هج  اتاػػ  

 ردمال ُمَيمِّ ه تن أ ه األجؿ.        
جتػػل  ميػػاافً ل إلػػي جكػػلف ال ػػلت  محشوً ػػل اػػو ق ح ػػة الػػ  مػػن  ػػ اهه 

 جمالل أر إل لحش شاه ج  ة قص دة من أومإل قصل،دا ا الملل قل،اًل:  (ٔ)ال ه ار 
 إنمممممممممممممممممي ـ ردمممممممممممممممممِػ  مممممممممممممممممالزىراِا مذمممممممممممممممممتاقاا 

 

ـ  ومممممممممممرأ  اورم قممممممممممد راَقمممممممممما  ـِ َطْممممممممممم  واوِْفمممممممممم
 

 (ٜٖٔالد واف )ص 
 ج مد أف جصع ال ملؿ او حش مة ال ه ار جلعلرا بحش شاه  لبًعل قلؿ: 

ممممممممممممما َعمممممممممممممَؽ ـ مممممممممممممر ؼِ ال سمممممممممممممَ َؽ   هللا قمبا
 

 فممممؼ يِظمممْر  جشممماء الذمممؾي َخَفاَقممما    
 

  -حمميؽ سممر   -لممؾ شمماا حسمممي ندمميِؼ الرممبح
 

 وافمممماكِؼ  فتاممممى أ ممممشاه ممممما القممممي  
 

  أيممممممممماِم َلمممممممممَ اتي لشممممممممما انرمممممممممرمْف  –يمممممممممؾم  
 

 -ِبْتشما ليمما حميؽ نممام المدىر ِسممَراقاَ  
 

 لمممممؾ  مممممان َوَفمممممي السشمممممى فمممممي جسعشممممما   مممممِؼ 
 

 لكممممان مممممؽ أكممممرم اويممممام أخ قممممَا  
 

 (ٓٗٔالد واف )ص 
جاطمب ارن زادجف من أش شاه ال ل، ة أف تكوف جف ػة لػه تمػي ال مػد أاػي 

 إف ل   االل ل ا ف ح للل معامه أ ن   جرا جأد ثلل تاه مكف هه ف عوؿ: 

                                                 
( ال ه ار ضلأ ة من ضواأو ق ح ةه أن يهل الام لة تشد ال أمن الالص  بيلل وشإل الم جس تام ًدا  ٔ

ج ّملهل بل ملله جرصد لا   دهل  مل و لمة الدجلةه جكلن  تمك ال  لمة تاله   ل ك   أ  ة له ه
أر م ن مم وف   الره جا ام  او رال،لل ت  ات األتواـه جومب للل ال زلـ جمل ة الصالع من 

 العيطاط ا ةه ا لرت آمة من آملت المملرة او الع جف الو طو . 
 .ٜٖٔان   :   واف ارن زادجف هص  –
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 -ُون لمممممممممؼ دبممممممممم لي صمممممممممملا  –َأْوِلمممممممممي وفمممممممممااا 
 

ْكِر ي فيشممممممممممممممما   فمممممممممممممممالظيف ي شعشممممممممممممممماو والممممممممممممممم ِا
 

 ٛٗٔالد واف 
جهػػػو  جكينػػه مطمػػب ماػػػه هػػ ا الحػػوار ال  امػػػو الػػ    ػػدجر رػػػ ن المحشػػ نه

ج ف لػ  تيػاط  الواػلر روتو هػل مػن الصػمة اػال  الوالر بللوتد جا أالػلن بللملػده
أقػػػإل مػػػن ألػػػن الملػػػد الػػػ   ر المػػػل ه جاعػػػ  أف الط ػػػف الػػػ    ػػػ جرا اػػػو نومػػػه 

 ه مالل هجه ا أػلؿ المػ را ن هجال ك  الو م  اه او نليه جقم ه جتمي ليلنه مكف
 ال  مكالوف بللط ف هجاعاموف بلل ك .  

 جاعوؿ أمحل:
 إليمممِػ ممممؽ اونمممام َغمممَدا ارديممماحي

 

 مممد  اقتراحممي  –عمممى الزمممان  –وأنممِف     
 

 وممما اعتر ممْف ىسممؾِم الممشفس إال
 

 وممممممممممؽ ـ مممممممممراِب ريحممممممممماني وراحمممممممممي  
 

 

 (ٛٗٔالد واف )ص 
 ػػ اا هجالػػ ك  الػػ   تمػػي ليػػلنه جالمماػػي كيػػلبعه مػػن كونػػه قػػلن  بػػللط ف 

 جقم ه أو اا.
 جاحلجؿ أف مياث   م لت  أش شاه ال ل، ة او أوارا مملل كو ت   تم لل ف عوؿ: 

  اعممممممدت  مممممماإلعرام غيممممممر ِمَباِعممممممدِ 
 

 وزىمممدِت ؼممميسؽ لممميس ؼيمممػ بزاىمممد    
 

 وسممم يتشي ممممؽ مممماا ىجمممرب مممما لمممو 
 

 أصمممممبحف أشمممممري  مممممالزالل البمممممارا 
 

 غايممملا  -فمممددػ نفدمممي –ىممم  جعممممف 
 

 لمعتممم و أبمليممما  جيمممد الجاىمممد    
 

 (ٗٙٔالد واف )ص 
جاإكػػد ال ػػلت  لحش شاػػه الاػػو  ػػم  اػػو بمػػدهل تاػػه أنػػه   ممكاػػه اليػػمواف 

 مثمللي ألف قم ه جاوأ للله ج  ممكاه أف مكوف مثإل قمشلل.. اعلؿ: 
 فمممممَّني –يممممما معممممم بتي  –ث مممممي بمممممي 

 

 سممممممأحف  ؼيممممممِػ ممممممما َ ممممممَيْعِف مشممممممي 
 

مممممما   ُون أصممممممبحِف قممممممد أر مممممميِف قؾما
 

 ِ ِدممممخظي و لممممؼ ي ممممؽ ـا ؼيممممِػ عشممممي 
 

 وىمممممل قممممممم     مبممممممِػ فممممممي  مممممممؾعي 
 

 فأسمممممؾ عشممممػ حمممميؽ سمممممؾِت عشممممي   
 

 (ٙٙٔ) ص 
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 جااووه بللحد ل إلي أش شاه ال ل، ة تاه ف عوؿ محلجًرا إملهل تمي ال مد:
 أغائبممممممملا عشمممممممي وحا مممممممرةا معمممممممي

 

 فاسمسعي -لساا عيمل صمبر   -أناايػِ     
 

 أفي الحمـ أن أشم ى  حبمِػو أو ِأَر  
 

مما  ممأامعي     مما  أنفاسممي و غري ا  حري ا
 

 (ٚٙٔالد واف )ص 
إنػه  ال  لػل نػدار الع اػب جهػو بم ػدة مكلنػل هجلكالػل ق ا ػة ماػه جأّ  قػ ب؟ 
الو ج ف كلن  بم دة ب يدهل إ  أنلل ألض ة او قم ه  ػلكاة رػ ن أالمػل صػدرا 
هف عوؿ للل : إناو صػش ت جتصػش  ت أاػو نلػد الصػش  جلمػل لػ  أوػد اػو الصػش  

تم ه اعلؿ: أاػو الحػق أف  مم ي نل  اك هال ممو ندا،و هجمل نداؤا إ   إاؿ ألل  
أشعي بح ك ؟جأف أأا ؽ بينللس اللػو  الماوه ػةه أج أمػوت غ اعػل اػو  مػوتو 

 الالزاة ؟ 
جتا مػػي رقػػة م ػػلت ا جتػػداق تواحلػػه اػػو قولػػه لحش شاػػه ال ل، ػػة آمػػاًل أف 
 ػػدجر الحػػوار ر المػػل:ل ااو أصػػل ؼ زمػػوة لػػدمك هايشػػكو إلػػي مػػل رػػو مػػن ت ػػلرال 

تو ل ا ال ـو ال   م ممل  جا كو ف ه ص لراه أف   تلا اللو  ججود ال  اـ هجاد
 هللا ر تل اه. 

 أال ليمممف ِشمممعر  ىمممل أصمممااِف َخْممممَؾةا 
 

 لممديِػو فأشمم ؾ  عممض ممما أنمما واجممِد      
 

مما ؼيممو أشمم ؾ صممبابتي  رعممى هللا يؾما
 

 وأجفممممماِن عيشمممممي  المممممدمؾ  شمممممؾاىِد  
 

 (ٕٚٔالد واف )ص 
 ال ل، ة:جاعوؿ ارن زادجف مالحً ل أش شاه ج  ة 

 أمممما ر ممماِب فذممميا مممما لمممو ثسمممِؽ 
 

 لممممؾ  ممممان سممممامحشي فممممي وصمممممو الممممزمؽِ     
 

 دب ممممي فراقممممِػ عمممميؽ  أنممممِف ناعِرىمممماَ 
 

 الؾسمؽِ  –ممؽ ىجمرب  –قد َلَج في ىجرىما  
 

 إَن الزماَن ال   عيمد   مو حدمؽ  
 

 قمممد حمممال مممم  غممماب عشمممي وجيمممػ الحدمممؽ  
 

 (ٓٛٔالد واف )ص 
جكمل ت  إل الحش  ة ال ل، ة ميلأة كش ػ ة اػو شػم  أرػو الول ػد رػن زاػدجف 
ك لك م  إل الحش ب ال ل،ب ميلأة كش  ةه جاألمثمة كث ػ ة اػو شػم  ارػن زاػدجفه 

 مالل قوله: 
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 َوَاَ  الرممممممممممبَر ِمِحمممممممممم   َوَاَعممممممممممػْ 
 

 ـائممممممع  مممممممؽ ِسممممممره ممممممما اسممممممتؾاعْػ     
 

مممممَؽ عممممممى أن لمممممؼ ي مممممؽْ   ي مممممر  الدِا
 

 الخظممممممى إـ َشممممممَيَعػْ زاا فممممممي دمممممممػ  
 

 (ٚٙٔالد واف )ص 
 ويتزح الغرف والمع   الكمسات في قؾلو: 
 ممممممممما َ ممممممممَر لممممممممؾ أنممممممممَػ لممممممممي راحممممممممِؼ 

 

 وعمتممممممممي أنممممممممف بيمممممممما عممممممممالِؼ     
 

 ييشيممممممممػ يمممممممما سمممممممم لي ويمممممممما  ليتممممممممي 
 

 أنمممممممَػ مسممممممما أشمممممممتكي سمممممممالِؼ  
 

 دزمممممممحػ فمممممممي الحممممممم  وأ  مممممممي أنممممممما
 

 هللا ؼيسمممممممممممما بيششمممممممممممما حمممممممممممماكؼِ  
 

 (ٖٚٔالد واف )ص 
 ثؼ ي ؾل ابؽ زيدون: 

 أقممممممؾل لَسمممممما طممممممار عشممممممى الكممممممر  
 

 َقممممممممممْؾَل معَشممممممممممى قمِبممممممممممو ىممممممممممائؼ:     
 

ممممممممممما أي غشمممممممممممي ِحبمممممممممممو  "يممممممممممما نائسا
 

ا أييمممممما الشممممممائِؼ"   ىمممممم  لممممممي رقممممممااا
 

 الد واف )الصلحة ذاتلل(
 جاعوؿ أمًحل او معط مة لط لة: 

 يمممممممممممممما قاطعامممممممممممممما حبممممممممممممممَل َواِا 
 

 وواصمممممممممممم ا حبممممممممممممَل َصممممممممممممدِا  
 

 وسمممممممممممممممالياا لممممممممممممممميس يمممممممممممممممدر  
 

  ظمممممممممممممؾل بثمممممممممممممي ووجمممممممممممممد   
 

 لمممممممممممؾ  مممممممممممان عشمممممممممممدَب مشمممممممممممي
 

 مثممممممممل المممممممم   مشممممممممَػ عشممممممممد  
 

 ِمثمممممممممممممممي - عممممممممممممممد َ –َلِبممممممممممممممَف 
 

  عممممممممممد  –مثمممممممممممَػ  –ِونممممممممممفم  
 

 (٘ٚٔالد واف )ص 
جتكثػػ  األمثمػػة تػػن الحش ػػب ال ل،ػػب اػػو قصػػل،د ارػػن زاػػدجف تمػػي اماػػدا  

   وانه الحلاإل.
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 السبحث الثالث 
 الحؾار مع مجسؾعل

 : الحؾار مع مجسؾعل الحا ريؽ: أجً  
الحوار تاد أرو الول د رن زادجف   م ػور اعػه مػ  شػاه ملػ  ه  ػوار 
أكػػلف اآلزػػ  أـ كػػلف الحش  ػػةه اػػللحوار مػػيتو أأ لًنػػل رػػ ن ال ػػلت  جم موتػػة مػػن 

 األشالصه مثلؿ ذلك قوله:
ممما عممممااة شممممجؽِ   ىمممل دمممم  رون غريبا

 

 ممممؽ ـِ مممر ؼ وجفممما أجفاَنمممِو الؾسمممِؽ      
 

 ِيْخِفممممي لؾاعجممممو والذممممؾِي يفزممممحوِ 
 

ممممرم والعمممممؽِ    ف ممممد ددمممماو  لديممممو الدِا
 

 يممممما ويمتممممماهو أيبَ مممممى فمممممي جؾانحممممموِ 
 

 فممممم اِاِهو َوْىمممممَؾ  ممممماوط ل ممممممرَدَيِؽ  
 

 (ٕٙٔالد واف )ص
 جاعوؿ ارن زادجف: 

 أأحبابشمممممما َأْلممممممَؾْت  حممممممااث عيممممممدنا
 

 حمممممؾااث ال ع مممممد  عمييممممما وال َشمممممْرِط     
 

 َلَعْسمممممِرِكِؼ إن الزممممممان الممممم   قزمممممى 
 

 ِ َذمممممممممفِا الذمممممممممسِل مشممممممممما لسذمممممممممتطم  
 

 (ٕ٘ٛالد واف )ص 
 جاحلجر ال لت  راو ولور قل،اًل:

 يممممممممممممممما بشمممممممممممممممي َجْيمممممممممممممممَؾري المممممممممممممممدنيا   مممممممممممممممؼ 
 

 َحِمَيمممممممممممممممممممْف أياميممممممممممممممممممما  عمممممممممممممممممممد الَعَظممممممممممممممممممملْ 
 

 إنسممممممممممممممممممممممممممممما اولمممممممممممممممممممممممممممممتكؼ واسمممممممممممممممممممممممممممممظل  
 

 أىممممممممممممدت الِحْدممممممممممممَؽ إلممممممممممممى ِعْ ممممممممممممِد الممممممممممممدولْ 
 

 (ٖٔٗالد واف )ص 
 جاحلجره  أمًحل قل،اًل: 

 بشمممممممممممي جيمممممممممممؾري عذمممممممممممتؼ  مممممممممممأوفِر ِغْبَظممممممممممملي 
 

   فممممممممممؾالكِؼ مممممممممما  مممممممممان فمممممممممي العممممممممميش طائمممممممممِل 
 (ٖٜٖالد واف )ص
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 ثانياا: الحؾار مع مجسؾعل اللائبيؽ:
محػػلجر ارػػن زاػػدجف أأ لًنػػل م موتػػة مػػن األشػػالص لكػػال  غػػل،شوفه مثػػلؿ 

 ذلك قوله:
 ِأَخَيمممممممممممممرْ يممممممممممممما ِسمممممممممممممْ َل نفدمممممممممممممي إن أحَ مممممممممممممْؼو واختيمممممممممممممار  إن 

 

 كممممممممممممؼ المشممممممممممممى ؼيممممممممممممَػ الحدممممممممممممؾِاو وَفَشممممممممممممَد الؾاشممممممممممممي فممممممممممممأكثرْ 
 

و ونالس ممممممممممممممممِل قمممممممممممممممد َدَعَبمممممممممممممممْر"   قمممممممممممممممالؾا: " دلَيمممممممممممممممَر  الدممممممممممممممممؾِا
 

 (ٖٚٔه ٕٚٔالد واف )ص 
الػ   -جاعوؿ تن ال ل،ش ن أػ ن ذكػ جا أف الػوزا  أبػل تػلم  رػن تشػدجس 

 صلر تمي تالقة رو  ة:  -كلف  معب بللللر
ـِخممممممممممممممممممم  راا لسمممممممممممممممممممَدِخرِ أكمممممممممممممممممممِرْم بمممممممممممممممممممؾالاةي 

 

 لمممممممممممممؾ َقَرَقمممممممممممممْف بممممممممممممميؽ بيظممممممممممممماري وعظمممممممممممممارِ 
 

 قمممممممممالؾا: "أبمممممممممؾ عمممممممممامري أ مممممممممحي ِيِممممممممممؼم بيممممممممما
 

 قممممممممممِف: "الفراشمممممممممِل قمممممممممد دمممممممممدنؾ ممممممممممؽ الشمممممممممارِ 
 

 عيردسؾنمممممممممممما  ممممممممممممأن قممممممممممممد صممممممممممممار يخِمِفَشمممممممممممما
 

 ؼمممممممميسؽ نحمممممممم و وممممممممما فممممممممي ـاب مممممممممؽ عمممممممماِر 
 

 أكمممممممممممممل  شممممممممممممميي  أصمممممممممممممبشا ممممممممممممممؽ أطايبمممممممممممممِو 
 

مممممممممما صممممممممممفحشا عشممممممممممو لمفمممممممممماِر"  مممممممممماو ونعزا   عزا
 

 (ٜٙٔالد واف )ص     
 شػػدج أف ارػػن زاػػدجف كػػلف غلضػػً ل غحػػً ل شػػد ًدا اػػو ذلػػك الموقػػعي ممػػل 

لػ  مكػن مػن الال،ػق أف  –ململ كػلف الوضػ   –وممه ممّ ض بحش شاهه جأر  أنه 
ملحل ال لت  تالقاه بحش شاه ج  ةه جزصوًصل أنػه عػإل حػواؿ تمػ ا بمػد ذلػك 

 محشلل جا الؽ إل لل.
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 جاعوؿ او قص دة أز  : 
ْب صمممممممممممممريسَل  ْي أو فلمممممممممممممرِا  ي ؾلمممممممممممممؾن: "َشمممممممممممممرِا

 

 إلممممممممممممى حيممممممممممممث آممممممممممممماِل الشفممممممممممممؾس ِنَيممممممممممممابِ 
 

 فأنممممممممممف الحدممممممممممام الَعْزممممممممممِ  ِأصممممممممممِدَئ متشمممممممممموِ 
 

َ ممممممممممممممممممابِ   وِعظاممممممممممممممممممَل مشممممممممممممممممممو َمْزممممممممممممممممممِرب  وـِ
 

 ومممممممممممما الدممممممممممميِف مسممممممممممما ِيدمممممممممممتبان مزممممممممممماؤه
 

 إـا جمممممممممممممممممماز َجْفممممممممممممممممممؽ  َحممممممممممممممممممَدِه وِقممممممممممممممممممَراِب"
 

معولػػػػوف لػػػػػو ات ػػػػه شػػػػػ ًقل أج غ ً ػػػػػل بم امػػػػة أ ػػػػػل أغػػػػػا  مػػػػل آممػػػػػهه الػػػػػ  
 اصػػحوناو بػػللل  ة تػػن هػػ ا الشمػػدي كػػو أنػػلؿ الاكػػ ا  جالحلػػلجةه جأعلػػ  راحع ػػق 

رغ   -اآلملؿه جا ّهدنو الالصحوف او ااقلمة رل ا الشمد ال   ألعي ف ه ااهملؿ
ممػ  هلهاػل ايػوؼ كمل ُ لمإل الي ف الشاػلر اػو غمػداه ج ذا ع -محل،و جأّدتو

مالي احموه جتح   مواهشوه ا ف الي ف   م ل  محلؤا إذا عإل م مًدا او 
 ولاه. 
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 السبحث الرا ع 
 الحؾار مع عشاصر الظبيعل 

ج نمػػل اماػػد الحػػوار  –ألضػػ ان أج غػػل،ش ن  –لػػ  معاصػػ  الحػػوار مػػ  األشػػالص 
ػػ له  إلػي تالصػ  الطش مػػة اػو شػم  ارػػن زاػدجفه مثػػلؿ ذلػك أػوارا مػػ  راػلح الص 

 ه اعلؿ:(ٔ)الاو أمم   المه من ش قو ال ال  إلي غ  لل 
 غريممممممممم    أقرمممممممممى الذمممممممممري يذممممممممم ر لمَرمممممممممباَ 

 

 َدَحسمَميمممممممممممما مشممممممممممممو الدمممممممممممم م إلممممممممممممى الَلممممممممممممْرِب 
 

 ومممممممما َ مممممممَر أنفممممممماَس الرمممممممبا فمممممممي احتساليمممممممما 
 

 ىمممممممممؾ  ييديمممممممممو جدمممممممممؼ  إلمممممممممى قممممممممممِ  سممممممممم َم 
 

 (ٖ٘ٔالد واف )ص 
ه جف ػه  احعػق الحػوار رػ ن الطػ ا ن أ ػل حؾار مباشر بيؽ الميل والذاعرجهػ ا 
 قلؿ: 

 يممممممما ليمممممممِل ِطمممممممْلو ال أشمممممممتيي
 

 إال بؾصممممممممممممممممممملي ِقَرمممممممممممممممممممَرْب  
 

 يمممممممما ليممممممممِل ِطممممممممْل أو ال َدِظممممممممْل 
 

 البمممممممممممد لمممممممممممي أن أسممممممممممميرْب  
 

 لممممممممؾ  ممممممممات عشممممممممد  قسممممممممر  
 

 ممممممممما ِبمممممممممفم أرعمممممممممى قسمممممممممرْب  
 

ممممممممممْرو إنشممممممممممي   يمممممممممما ليممممممممممِل َخبِا
 

 ألتمممممممممممممم م عشممممممممممممممو َخَبممممممممممممممَربْ  
 

  ممممماّلِِل قمممممل لمممممي: ىمممممل َوَفمممممى   
 

 ف ممممممممال: "ال.. بممممممممل َغممممممممَدَرْب"  
 

 (ٕٛٔالد واف )ص 
  

                                                 
ال لت  ه  ن الش ا ن او ح حوشة من أتملؿ رماي ة ق ب اليلأإل ال  قو لألندلح تمي ال ح   ( صلغ ٔ

الماو ه ه جتع  تمي صا ة ما يطة او  لل وشإل الكلع تمي نل  إر ا ه جقد اشال ت روا ة  مملل 
 َاَيم لل الا لر من كلاة األصعلعه جهو قممة أص اة. جتع  ح حوشة إلي ال  ؽ من ق ح ة . 

 .  ٖ٘ٔاليلرق هص  -
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اػو كث ػ  مػن قصػل،داه كمػل ن ػد أحػوًرا  حؾار الذاعر مع الميملجاكث  
 مثلؿ ذلك قوله:لمبدرو كث ً ا أمًحل 

 َدَأَممممممملْ أييمممممما البممممممدِر المممممم   يسمممممم  عيشممممممْي مممممممؽ 
 

ممممممممممَل ال مممممممممممِ  دبمممممممممماريَح التجشممممممممممي فتحَسمممممممممملْ   ِحسِا
 

 لمممممميس لممممممي صممممممبر  جسيممممممل  غيممممممر أنممممممي أدجسممممممْل 
 

 (ٕٛٔالد واف )ص 
 جقوله أمًحل:

 ممممممممممؽ مبمممممممممما  عَشمممممممممَي البمممممممممدَر الممممممممم   َ ِسممممممممم َ 
 

:  فمممممي مظممممممع الحدمممممؽو واللرمممممَؽ الممممم   اعتمممممدالا
 

 أن الزممممممممممممممممان الممممممممممممممم   أىمممممممممممممممد  مؾاَدممممممممممممممموِ 
 

 فعممممممممممممَ  إلممممممممممممَي.. ِمممممممممممممْرَدِيؽ  شمممممممممممم ر   سمممممممممممما 
 

 (ٜٗٔالد واف )ص 
اػػو  ال ػػة أر ػػلته اا ػػد  مجسؾعممل مممؽ عشاصممر الظبيعمملجاحػػ  ال ػػلت  

ال ػػػمح ألضػػػ ة اػػػو رػػػ ج الحمػػػإل الػػػ   مط ػػػب ف ػػػه اللػػػواره اعػػػد تحػػػوؿ ال ػػػالر 
العػػػػلرس الػػػػ   م ػػػػور اػػػػو شػػػػل  كػػػػلنوف إلػػػػي وػػػػو مماػػػػدؿ محشػػػػوبه جأضػػػػلرت 

ر مثػػػإل المإلػػػإ أزالقكػػػ  جحلرػػػ ه جارايػػػم  كمػػػل ملاػػػّ  الػػػور  تػػػن الاػػػد  الماثػػػو 
الثمػػ نه جقػػد رم ػػَ  ال لمػػة اػػو اليػػالره اػػلل ح  مػػلر قم ػػإل  احػػدر مػػن صػػا ة أج 

 وشإل ضحإل إذا قيالا إلي ف حك ال  ا ه جاو ذلك معوؿ: 
 طممممممممممممممممممماب  مممممممممممممممممممانؾن  لشممممممممممممممممممما أثشااىممممممممممممممممممما 

 

 فكمممممممممممممممممأن الذمممممممممممممممممسس َحَممممممممممممممممممْف  الحسممممممممممممممممملْ 
 

 َزَىمممممممممممممممممممممممممَرْت أخ قكمممممممممممممممممممممممممؼ فابتدمممممممممممممممممممممممممسْف 
 

 كابتدممممممممممممماِم المممممممممممممؾرا عمممممممممممممؽ ل لمممممممممممممِ  َطممممممممممممملا 
 

 البحمممممممممممممر الممممممممممممم   ميسممممممممممممما َنِ مممممممممممممْس أييممممممممممممما 
 

  الشممممممممممممممممممد  يسشمممممممممممممممممماه فممممممممممممممممممالبحر َوَشمممممممممممممممممملْ 
 

 (ٖٔٗالد واف )ص



 

 

َاُط الِحَواِر ِِف ِشعِر ابِن َزيُدون  أَْنم

ُ  بورُ الز    الكتاِب  وأهلِ  سلمنيَ بني ال

 099 

الل لت  ومملل ت كو لألم  ه ا ف و   األم   أ ن انػدا   أما الذسس
إلػػػي األتػػػدار أ ػػػلر اػػػػو ال ػػػو ة ػػػلًراه أصػػػلب تػػػػ ن ال ػػػمح بلل مػػػدي احػػػػ ت  

 بلل كو  لألم  .. جاو ذلك معوؿ ارن زادجف: 
 دذمممممممممممم ؾ إليممممممممممممو الذممممممممممممسس َنْ ممممممممممممَع  تيبمممممممممممملي 

 

 مممممممممممممممممممما زال مشمممممممممممممممممممو ِلَعْيشيمممممممممممممممممممَا إرممممممممممممممممممممااِ 
 

 (ٔٙٗالد واف )ص 
جالامػػػلذج كث ػػػ ة تمػػػي تمػػػك الحػػػوارات الاػػػو  ارت رػػػ ن ال ػػػلت  جتالصػػػ  

 الطش مة.
 الحؾار مع الحيؾانات والظيؾر:

لػػ   لمػػإل ارػػن زاػػدجف الحػػوار مػػ  الح وانػػلت جالط ػػور أػػ ن ومػػإل أش شاػػه 
 أ ل قلؿ: غزاالا 

 يمممممما غممممممزاالا ِجسعممممممف ؼيممممممو مممممممؽ الحدممممممؽ فشممممممؾنِ 
 

 أنمممممممممَف فمممممممممي ال مممممممممرب وفمممممممممي البعمممممممممد َمِكممممممممميِؽ 
 

 (ٔٚٔالد واف )ص 
ه جاووػػػه إل ػػػه الحػػػد ل  ااًمػػػل إمػػػلا لمػػػ  ي كػػػو مكامػػػإل يحممماور اللمممزالهػػػو 

 الحواره ف عوؿ: 
: أغثشمممميو قممممد انممممْف مشممممي الَسِشممممؾنِ   ِمْشَيممممل الَرمممم ِا

 

 أخمممممممؾنِ  - هللا -واحفممممممم  العيمممممممد فمممممممَّني لدمممممممف
 

 وارحسممممممْؽ َصممممممب ا شممممممجي ا قممممممد أـابتممممممو الذممممممجؾنِ 
 

 (ٕٚٔالد واف )ص
 او قصل،د ارن زادجف ف عوؿ أمًحل:  الحؾار مع اللزالجاا    

 يممممممممممممممما غمممممممممممممممزاالا أصمممممممممممممممارني
 

ممممممما فممممممممي يمممممممد الِسَحممممممممؽْ    مؾث ا
 

 إنشممممممممممممممي ِمممممممممممممممْ  ىجردشممممممممممممممي 
 

 لمممممممممممؼ أـْي لممممممممممم ة الؾسمممممممممممْؽ  
 

 ليممممممممممممممف حغممممممممممممممي إشممممممممممممممارة  
 

 مشممممممممممػ أو لحغممممممممممل  َعممممممممممَشْؽ  
 

 (ٙٛٔالد واف )ص 
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 لح ة تان: أ  ن  ة تلرضة. 
تمػي  ػش إل  الحسمام ارػن زاػدجفه اا ػد و ان لمظيؾر نرمي  فمي حمؾارات

 المثلؿ له أحور او قوله: 
 كمسممممممممممممما غشمممممممممممممف الحسمممممممممممممائؼ قمشممممممممممممما:

 

ـْ شمممممممممممدا أجمممممممممماب الَلمممممممممممِريِض   َمْعَبممممممممممد  ِإ
 

 (ٜٖٕالد واف )ص 
كينلػػل أملمػػة ت ػػدجه ااػػ    لعػػد ومػػإل أصػػوات الحمػػلـ أػػ ن مماػػد هػػد ملل

 –تم لل أملمة أز   بيصوات وم مةه اكينمل أشل  مط   ن او الدجلة األمواة 
 م او أأدهمل ا    اآلز  تم ه.  –جهمل ممشد جال  اض 

 الحؾار مع مجسؾعل الستحاوريؽ: 
نااػػػا  أنمػػػل  الحػػػوار اػػػو شػػػم  ارػػػن زاػػػدجف بم موتػػػة الماحػػػلجران الاػػػو 
ضم   ال ة تمللعة ه : ارػن زاػدجف جارػن زمػدجف جارػن تمػلره جكػلنوا قػد ذهشػوا 
إلػػػي مااػػػ ا لشاػػػو ع ػػػل  زػػػلرج أشػػػش م ةه نػػػلجان قحػػػلر  ػػػومل  اػػػو الملػػػو جالطػػػ ب 

تػػل  إلػػ ل   جالميػػ اته جأر ػػموا صػػلأً ل للػػ  ا ػػمه زم لػػةي اأحػػلر الاش ػػ ه اممػػل
زلوا إلي لعل،هه جلكّن الرً ل تلرً ا صدمه ال   أت مهه جكي  آن ة الاش ػ ه جاػ  
هلرً ػػػلي ااشػػػد   ػػػ جره ه جضػػػلق  صػػػدجره ه ااحػػػلجرجا رلػػػ ا األر ػػػلته اعػػػلؿ ارػػػن 

 زادجف: 
 أنميمممممؾ والحتمممممؾف بشممممما مظيفمممممو 

 

 ونممممأمؽ والَسِشممممؾِن لشمممما مخيفممممو  
 

 ا   تم ه ارن زمدجف:
 أارب يممممممؾم  وفممممممي يممممممؾمي.. وممممممما 

 

 مزمممى ِقْسعؾِلشمممَاو ومزمممى خميفمممو 
 

 ) جالعمموؿ: العدح الحا (
 ايضلؼ ارن تملر:

 ىسممممممممممممممممما َفَخاردممممممممممممممممما راءي ورِوءي 
 

 دكدممممممممردا.. فأشمممممممم اف  وجيفممممممممو  
 

 (ٕٔٔالد واف )ص 
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هكػ ا ا ػػاادـ أرػػو الول ػػد رػن زاػػدجف الحػػوار اػػو شػم اه ا ػػلر تمػػي أنمػػل  
مل رػ ن أػوار مػ  الػالحه جأػوار مػ   مامد ةه أردع ال لت  او ا ااداـ أنواتلل

اآلزػػػػ  الحلضػػػػ ه جاآلزػػػػ  ال ل،ػػػػبه جأػػػػوار مػػػػ  الحش  ػػػػةه جمػػػػ  م موتػػػػة مػػػػن 
األشالصه جالحوار م  تالص  الطش مةه كمل ولر اػو شػم ا الحػوار رػ ن أكثػ  
مػػن شػػاهه جوػػلر اػػو شػػكإل م موتػػة الماحػػلجرانه اػػو قصػػل،د  اطػػق اارػػداع 

  ا ارن زادجف او أغ اض مااوتة.ال م   او أر لتلله تش    واف ضا   ط
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 الخادسل وأىؼ الشتائج:
بمد ه ا الي لأة او شم  ارن زادجفي بحًثل تن أوارالتػهه جال ػوص اػو 
إرداتهي حمً ل لدررا الملتمة او زطلبه ال م   ب ملله جت م لتهه اعد ارتحػإل هػ ا 

الول ػد  ال حل اػو وا ػلت الحػواري امّ اػهه جذكػ  أنواتػه جأهم اػهه  ػ  تػّ ؼ بػيرو
رػػن زاػػدجف ال ػػلت  األندليػػو الكش ػػ ه جأشػػلر إلػػي مكلناػػهه  ػػ  ارتحػػإل اػػو بحػػور 
شم ا  ارً ل أنمل  الحوار او شم اه جقد أاحي لال بمكاونلته جماشوراتهه جتش ن 

 مل  مو:
 
أف هالؾ أواًرا م  الالحه جأواًرا م  اآلز  الحلضػ ه جمػ  اآلزػ  ال ل،ػب  -ٔ

 .-بمد تم اف اآلز  –
الحػوار مػ  اآلزػ  ال ل،ػب بللح واػػة ج ف كػلف أػواًرا مػ  آزػ  غل،ػػبه اماػلز  -ٕ

اكيف ه ا ال ل،ب او موقع الحوار م  ال لت  أ ل  اا   ال لت  أػوار 
 ال ل،ب أج  اوقمهه جاييله أج ميال ا أاي م لركه الحوار.

أنمل  الحوار م  الحش  ة الحلضػ ةه جمػ  الحش  ػة  -بمد ذلك - رس ال حل -ٖ
ل أف ال ػػػػلت   احػػػػلجر أأ لًنػػػػل مػػػػ  الحش  ػػػػةه جأأ لًنػػػػل مػػػػ  ال ل، ػػػػةه موضػػػػحً 

 الحش ب.
 تحلجر ال لت  م  م موتة الحلض ان جم موتة ال ل،ش ن. -ٗ
أمًحل م  تالص  الطش مة من بح  جشمح جند  جل إل  تحلجر ال لت كمل  -٘

 جني   جغ  هله كمل تحلجر م  الح وانلت جالط ور مثإل ال  اؿ جالحملـ.
الول ػػد رػػن زاػػدجف ا ػػااداـ الحػػوار اػػو شػػم اه  ػػوار  جلعػػد أوػػل  ال ػػلت  أرػػو -ٙ

أكلف الحوار م  الالح أـ م  اآلز ه كمػل أوػل  الاحػلجر مػ  الحش  ػةه جمػ  
م موتة الماحلجرانه جغ   ذلك ممل رّ اه ال حل محدً ا أنمل  الحوار الاو 

 ا اادملل ارن زادجف او قصل،دا.
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 أىؼ السراار والسراجع
الػ ز  ة اػو محل ػن أهػإل ال  اػ ةه تحع ػق  . إأيػلف  ارن بيػلـ ال ػاا ااوه  -ٔ

 ـ. ٜٜٚٔع لسه  ار الثعلاةه ر  جت 
ارػػن زاػػدجفه   ػػواف ارػػن زاػػدجف جر ػػل،مهه شػػ ح جتحع ػػق تمػػي تشػػد الم ػػ   ه  -ٕ

 . ـٜٓٛٔ ار نلحة مص  لمط   جالا  ه العله ة 
ارن ت ار  الم اك وه الش لف الم  ب او أز ػلر األنػدلح جالم ػ به تحع ػق  -ٖ

 ـ . ٖٜٛٔ( ٖ. كو ف جل لو ر جاايلؿ ه  ار الثعلاةه ر  جت ) ج.س
 ـ .ٜٓٛٔ( العله ة ٔالمم   الوو  ه م م  الم ة الم   ة )  -ٗ
المعػػػػ  ه نلػػػػخ الط ػػػػب مػػػػن غصػػػػن األنػػػػدلح ال ح ػػػػبه تحع ػػػػق  . إأيػػػػلف  -٘

 ـ.ٜٛٛٔع لسه  ار صل ره ر  جت 
ه تلراخ اللك  األندليػو ه ت ومػة  . أيػ ن مػإنح ه  آناإل وونثللل بللاث ل -ٙ

 مكا ة الثعلاة الد ا ةه العله ة ) . ت ( 
زم ػػإل رػػن تش ػػد الحػػلزموه الحػػوار الػػوحاو ج جرا اػػو تم اػػ  األمػػن الػػوحاو  -ٚ

لممممكػػة الم   ػػة اليػػمو مةه م كػػ  الممػػك تشػػد الم اػػ  لمحػػوار الػػوحاوه إ ارة 
 .  ـٕٔٔٓهػ / ٕٖٗٔالدرا لت جال حوث جالا  ه ال الض 

( ٕ لل  أمػ  ه اػو مم اػة اآلزػ   ار الحػوار لما ػ  جالاوزاػ ه  ػورال )   -ٛ
 . ـٖٕٓٓ

نمػػػلذج أواراػػػة مػػػن  – ػػػمملف رػػػن تػػػوض ل مػػػلف ه أ ػػػ ار الحػػػوار جااقاػػػلع  -ٜ
اليػػػ  ة الاشواػػػةه م كػػػ  الممػػػك تشػػػد الم اػػػ  لمحػػػوار الػػػوحاوه إ ارة الدرا ػػػلت 

 .  ـٕٔٔٓهػ / ٕٖٗٔ( ال الضه ٖجال حوث جالا   ) 
 –تصػػػػػ  الػػػػػدجؿ جاامػػػػػلرات  –الم  ػػػػػو  شػػػػػوقو ضػػػػػ ف  ه تػػػػػلراخ األ ب-ٓٔ

 ـ. ٜٜٗٔ( ٕاألندلحه  ار المملرؼه العله ة ) 
 ـ .ٜٔٛٔ( ٔٔشوقو ض فه ارن زادجفه  ار المملرؼ ه العله ة )  -ٔٔ
 ن الماااػػػػب مػػػن أ ب المػػػػ ب ه تحع ػػػػق حػػػػه أيػػػػحػػػه  أيػػػػ ن جآزػػػػ جف ه-ٕٔ

 جآز ان .
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 ا جأ لته جأ بهه  ار الكلتب الم  وه تمي تشد الم    ه ارن زادجف : تص-ٖٔ
 ـ ٜٚٙٔ( العله ة ٙٙ ميمة أتالـ الم ب المد )

دمحم ال ػػػوام  جتشػػػد هللا الصػػػعللفه قواتػػػػد جم ػػػل ئ الحػػػوار اللمػػػلؿه م كػػػػ  -ٗٔ
 . ـٕ٘ٓٓ/ٕٙٗٔالممك تشد الم ا  لمحوار الوحاوه ال الض 

ه العػله ة دمحم تشد هللا تاػلف ه  جلػة اا ػالـ اػو األنػدلح ه مكا ػة الاػلن و-٘ٔ
 ـ. ٜٛٛٔ( ٖ) 

 ـ.ٜٖٜٔنلل  رامة تالمةه ارن زادجفه المط مة الللشم ةه  م ق -ٙٔ
مح و دمحم زم مػوه الحػوار آ ابػه جضػوابطه اػو ضػور الكاػلب جاليػاةه  ار -ٚٔ

 ـٕٕٓٓالاوزا  جالايواق الدجل ةه تملف 
ٔٛ-A.R.Nykl: Hispano- Arabic Poetry, Baltimore, 1946, 

p.2  
 ة العنكبوتيةمواقـــع على الشبك

ـ. ٕٙٔٓ ميػػػػػػمش   ٖٓ –تشػػػػػػد ال م ػػػػػػإل زاػػػػػػد الم هػػػػػػوف  –موقػػػػػػ  الم   ػػػػػػة  -ٔ
Weww.alarabiya met 2016 . ـ 

 altanweeri و ع محلون  –موق  الااوا    -ٕ
 https://ar.m.wikipedia.orgجاك ش دمل  -ٖ 
اآلزػ  ج شػكلل ة الام اػف  – و ػع محلػون  -اك  جاميػلة -موق  الااوا    -ٗ

 altanweeriـ . ٜٕٔٓمل و  ٘ –
 
 

 
 
 
 
 
 

https://ar.m.wikipedia.org/
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alkatb al3rby ،slsla a3lam al3rb al3dd(66) al8ahra 1967m  

14- m7md alshoy3rw3bd allh als8han ،8oa3dwmbad2 al7oar 
alf3al ،mrkz almlk 3bd al3zyz ll7oar alo6ny ،alryad 
1426/2005m . 

15- m7md 3bd allh 3nan  ،dola al eslam fy alandls  ،mktba 
al5angy ،al8ahra (63) 1988m.  

16- nhad rf3a 3naya ،abn zydon ،alm6b3a alhashmya ،dmsh8 
1939m. 

17- y7yy m7md zmzmy ،al7oar adabhwdoab6h fy do2 
alktabwalsna ،dar altozy3waltsoy8 aldolya ،3man 2002m 

18- a.r.nykl: hispano- arabic poetry, baltimore, 1946, p.2  
moa8 4 4ـــ la alshbka al3nkbotya 
1- mo83 al3rbya – 3bd alglyl zyd almrhon – 30 dysmbr 

2016m. weww.alarabiya met 2016m .  
2- mo83 altnoyry – yosf m7foz altanweeri 
 3-wykybydya https://ar.m.wikipedia.org 
4- mo83 altnoyry- fkrwflsfa- yosf m7foz – ala5rw eshkalya 

alt3ryf – 5 mayo 2019m . altanweeri 


