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 ملخص
ان تحديد مفهوم الحوارية كما ورد في كتابات باختين  وفي بعض كتابات تودوروف، الذي لعب دورًا أسااااااااسااااااا ًا في التعدي   هذا ال ا د،    

ين، وبلورة أفكاره التي تدتكز على هذا المفهوم في المسااتوا ابد ي الذي يحيه هذا المفهوم الى هاهدة سااددية يمال ة أو ةااعدية، باخها باخت
من معاصااااااديل من ال راد الدوت، والتي تكمااااااع في م ملها عن امك يديد من الكتابة الدوا  ة والمااااااعدية التي تتميز بالت و  الك يد في وغيده 

 ابصوات والتع يدات. 
كما يدا العالم الدوسااي م خا يه باختن. ويماايد هذا المفهوم   ال   ة الحوارية،  يوه  ،يعدض البحث تحليه الخطاب واللساااا ات التداول ة

عمد يوسااااع  ن  يأ ةااااعد    ديوانةااااواهدت م تراة من   ةاثاالب تإلى إمكاا ة ال ملة على التع يد عن أصااااوات مختلفة والردرة على ربطها. و دم
  الحوارالرصيدة األادلس ة غ  ة بخاهدة   نأمما يدل    ، والتي يخهد فيها الحوار يل ا، م ي ة الصدا  الحاصه  ين المخص ات.هارون الدمادي

إذ أن   ويعد ةاااااااعد ا ن هارون الدمادي، مادة ييدة لتط ي  هاهدة الحوارية.  وتحمه في ط اتها صاااااااوت الثرافة والم تما واااساااااااان والمااااااااعد
 لماعد.الرصيدة األادلس ة غ  ة بخاهدة الحوار وتحمه في ط اتها صوت الثرافة والم تما واباسان وا

Abstract 

The determination of the concept of dialogue as it mentioned in the writings of Bakhtin and in 

some of todorov's writings, who played a key role in introducing this critic, clarify his ideas which is based 

on this concept in the literary level which refers this concept to a narrative phenomenon aesthetic or poetic, 

which Bakhtin noted and o contemporaries, of Russia critics, which reveal in its entirety for a new style 

of narrative writings and poeticism characterized by a wide variety of voices and expressions.   

The research present analysis of discourse and Linguistics, It is the dialogue structure, according 

to Russian scientist Mikhail Bakhtin. 

This concept refers to the possibility of a sentence expressing different voices and the ability to 

connect them. The researcher presented selected evidence from the poetry of Abu Omar Yusuf bin Harun 

al-Ramadi in which the dialogue is evident, indicating the conflict between the characters. 

Which indicates that the Andaiusian poemrich in the phenomena of dialogue and carry within it 

the voice of culture and society and human and poet, the poetry of bin haron al- Ramadi is considered, 

good material to apply the phenomenon of dialogue the Andalusian poem is rich in dialogue and carries 

the voice of culture, society, man and poet.   

 املقدمة
وساااي ات أعمال ا. من يهده ال فض ملاااه لل ومن يلاااله فلن ت د لل   هلل احمده واساااتعي ل واساااتوفده، واعوذ بار من ةااادور أافسااا ا  الحمد  

ساااا عمه على  .، أما بعدتساااال موأتم  خيد صااااضة    عل ل وعلى آلل  ورساااالل.مدةاااادًا. وأةااااهد أن محمدًا ع ده ورسااااولل وخيد خلرل وخاتم أا  ا ل   ول اً 
في كتابات باختين وفي بعض كتابات تودوروف، الذي لعب دوًرا أسااساً ا في التعدي   هذا ال ا د، وبلورة افكاره   وردلحوارية كما  تحديد مفهوم ا

التي تدتكز على هذا المفهوم في المسااااااتوا األد ي الذي يحيه هذا المفهوم إلى هاهدة سااااااددية يمال ة أو ةااااااعدية، باخها باختين، وغيده من 
راد الدوت، والتي تكماااع في م ملها عن امك يديد من الكتابة الدوا  ة والماااعدية، والتي تتميز بالت و  الك يد في األصاااوات  معاصاااديل من ال 

م ابت الدرت ال ردي تطال م موعة من  أصاااابحتولرد  والتع يدات كما في األفكار والموا ع وويهات ال خد التي تع د ع ها تلك األصااااوات.
ية  المعط ات الف  ة التي لم تكن من معاييد ال رد لل ص الماااااااااااااعدي، كالساااااااااااااددية الماااااااااااااعدية، وال   ة الحوارية، وال   ة الدرام ة، والت ا ، والد  

وم ددا معمرا في  -أا ااا -مدبكا والتمااااااكيه، والمالع، والداوي وتعدد اللااااااما د واألصااااااوات، ف اةت الدراسااااااات الحديثة لتمز  األاوا  مزيا
أا ان أخدا، وتطل  على الم تج المت اول عبارة )اص( دون تفدي   ين ةااااااااعد واثد، فتداخلت ما هذا المساااااااامى ال ديد تساااااااام ات   تلااااااااتها 

المعط ات ال ردية  العمل ات اايدا  ة لل رد، كالحوارية والت ا  وتعدد األصااااااوات. لذا ارت يت ان يكون الموذااااااو  الذي ابحث   ل ذاااااامن هذه
هااااااا(، بعد أن  ي ت ماب ة ال   ة الحوارية.ولرد  سمت البحث بعد المردمة على  403الحديثة، ولرد ت اولت ةعد يوسع  ن هارون الدمادي )ت 

ت اولت ال   ة  المبحث الثالثفكان عن ا ن هارون اسمل وام تل، وفي  المبحث الثانيت اولت   ل الحوارية، واما    المبحث االولثضثة مبااث:  
الحوارية في ةاااااااعد ا ن هارون الدمادي ، ثم اخديت  ا مة باساااااااماة المصاااااااادر والمدايا، التي اساااااااتع ت  ها على كتابة البحث وم ها: ديوان  

 الماعد الدمادي يوسع  ن هارون، وبغ ة الملتمس للل ي، ومطمح ابافس ب ن خا ان وغيدها من المصادر.
 بالخاتمة والتي ذكدت فيها اهم ال تا ج التي توصلت اليها، واسال ال التوفي    ما سعيت.وبعد ذلك ااهيت بحثي 
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 املبحث األول
 احلواريةالبنية 

اايديولوي ات، وتحاورها دون   للدواية، ت ما  ين ال اا ين الماااااكلي واايديولويي، كما دعا إلى صااااادا   دم م خا يه باختين اخدية اردية  
األصوات الممثلة لإليديولوي ات( ) الكاتب الح اد وعدم اباح از ألي طدف، وي  ده على العدل  ين المخص ات يفدض على فوز إاداها، مما

رواية م ايات ة  الذي ت  م ع ل  )م دأ أاادية الصاااوت(وال ق ض من ذلك هو  ،الدأيعن  التع يد  من ايث اسااابة وك   ة الحلاااور، والحدية في
تحاور األصااوات، والتي تكون  يتحر  م دأ الحوارية من خضل.يدفلاال باختين إيديولوي ا واادة وصااوتا واادا، وهو ماأاادية الصااوت، تعدض 

ومضمحها وصفاتها ومخهدها  للكاتب أو الداوي في اخدية باختين، والمخص ة تادي دورها من خضل اسمها المخص ات ممثلة لها، فض صوت
ة  الدكيزة األساااساا فهي ،بساا ما  ولها، اتى أن باختين أسااهب كثيدا في مساا لة تعدد اللوات  فا إيديولوي ا،وكه ما  د ي عه م ها مو   ،وخطا ها

والداوي يتكلم  لوة مماااااااتدكة لدا ال م ا اتى يكون  ،ومساااااااتواها الثرافي في تحر  الحوارية؛ الماااااااخصااااااا ة تتحد  اساااااااب ااتما ها ابيتماعي
الكلماات المفتااا اة:   .مماا يكون مو فاا إيديولوي اا أي اات أخدا كالمااااااااااااااعد والمثاه المااااااااااااااع ي، وغيدهمااكماا أن الدواية  د تتخللهاا لواات  محاايدا،

لدا باختين، لكواها تم ح كه األفكار الح  في التع يد والتمثه  .إن الحوارية هي المثلى1الحوارية، الم ايات ة، تعدد األصااااااااااااوات، تعدد اللوات
 فيهاةاااااموب للوا ا، مما يكسااااا ها كماا من الرداة الذين ي دون  ي ا عم را، وتعددا لآلراة، ور ية أكثدالملفوظ، كما تحر  صاااااداعا إيديولو  في هذا

المااخصاا ات بالتكافا، دون ااح از من الكاتب لواادة   وتفعه الدواية ذلك عن طدي  الطدح اايديولويي الذي ت سااده ،المختلفة أفكارهم ور اهم
يواا ها الحسا ة والساي ة،   ساعى  خصا ات الردر الوااد من ابهتمام، والمسااواة  ي ها من ايث إ دازإعطاة كه الما على اسااب األخدا، وناما

وعل ل تعد الماااااااااااخصااااااااااا ة المتكلم البارز في  .2ادا في ابخت ار  ين هذا الزخم اايديولويي تحري  ا اد مطل ، وتدك الرارئ الى  الكاتب  ذلك 
م ابت الدرت ال ردي تطال يملة من  تولرد أصااااابح.اايديولويي المع د عن مختلع األفكار بمختلع التر  ات الف  ةالدواية، فهي الصاااااوت  

 ية  المعط ات الف  ة، التي لم تكن من معاييد ال رد لل ص المااااااااااااعدي، كالسااااااااااااددية المااااااااااااعدية، وال   ة الحوارية، وال   ة الدرام ة، والت ا ، والد 
وم ددا معمرا في  -أا ااا -وي وتعدد اللااااااما د واألصااااااوات، ف اةت الدراسااااااات الحديثة لتمز  األاوا  مزيا مدبكاوالتمااااااكيه، والمالع، والدا

أا ان أخدا، وتطل  على الم تج المت اول عبارة )اص( دون تفدي   ين ةااااااااعد واثد، فتداخلت ما هذا المساااااااامى ال ديد تساااااااام ات   تلااااااااتها 
  في اره تحليه الخطاب واللساااااااااا ات التداول ة  الحواريةمصااااااااطلح    عمهيساااااااات ت ا  وتعدد األصااااااااوات.  العمل ات اايدا  ة لل رد، كالحوارية وال

إن الفكدة الد  سااة في مفهوم   تسااتط ا التع يدعن األصااوات المختلفة وربطها.التي   لوصااع بعدم مهم من أبعاد ت خ م الخطاب وال مه الم طو ة
-the oneن لل مو فًا صااااديحًا ذااااد ما يساااام ل التفاعل ة الفدداا ة األاادية لعلم اللوة )وعل ل فا  ،(dialogismباختن للخطاب هي الحوارية )

sided monologism of linguistic science)  . ولكن الحوارية ع د )باختن( تماايد إلى المفهوم الواسااا للمفددة التي توطي أربعة مفاب م
 :3مختلفة في الحد األداى

وهذا ما  ،التي تحمه البعد ابيديولويي ابيتماعي في الخطاب والم تما  ،فاعه المساااااتمد  ين اللواتيمااااايد المفهوم األول إلى الت  -أ
  .(dialogized heteroglossiaيسم ل باختن  ا)

ن أي خطاب يدتبك ب م ا الخطابات المويودة من ال و  افسااال وعن الموذاااو  افسااال ب لعم من أيمااايد المفهوم الثااي إلى اق رة  -ب
 (.Intertextualityالخيوط الحوارية, ويمار إلى هذا المفهوم في الو ت الحاذد  ا) الت ا ( )

سابرة( )وك ال ااتٌج عن خطابات   ،ن كان اصًا مكتوبًا خال ًا من أي اوار يعمهأيميد المفهوم الثالث إلى اق رة أن أي خطاب و   -ياااا
(. وعل ل فان الحوارية في هذا المفهوم اللاااااي  للمصاااااطلح تطا   تتابي ة التداكيب تو ا اصاااااوصاااااا أخدا )بارةييت ثد بالخطابات التي   لل و 

 التبادل ة الحق ق ة أو الكام ة كما توصع في تحليه الحديث.
في الخطاب وفي ال مه الم طو ة  ًا  مهمًا خطاب األةاااااااااااخا  امخدين يحته مو ع  نأيمااااااااااايد المفهوم الدابا واألخيد إلى اق رة   -د

  .وهذا ما يسمى في يوم ا هذا  تعدد األصوات وعل ل فان باختن يعد تعدد األصوات االًة من اابت الحواريةأيلا ألي متكلم  
 يتدتب علي ا التمييز بصورة واذحة  ين مستويين من الخطاب الذي يمتاز  تعدد األصوات: ه  ّا  نوبيبارة أخدا ف  
 .يروم على أسات التفاعه  ين متكِلمتين أو أكثد وهو الذي الحواري  •

لفكدة تعاادد    ،ولكن بااختن ياذهاب أبعااد من هاذا الوصااااااااااااااع العااام  .4فرك  لاذي يروم على أساااااااااااااااات متكلم وااادوهو ا  األاااديالمواولويي   •
تخذ باختين التلفظ م طلرًا لتفساايد مفهوم   د و .ه تدكيبًا ه ي اً دويع ،ويحاول تعديفل بصااورة أدم من ويهة اخد لووية وخطا  ة  األصااوات،
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من تلفظ يمكن اساااااااااااا تل إلى متكلم بصااااااااااااورة اصاااااااااااادية، إال اتا  تفاعه  ين  -بصااااااااااااورة عامة -الحوارية، فهو يدا أال بيويد ه اك
هو فرك   -اللاي  للكلمةبالمع ى    -التفاعه اللفخي خاصا ة وا ي ة أسااسا ة من خصاا ص اللوة. والحوار. وهو يدا أن  5المتحاورين

ّن يكن أهم هذه األةاااكال.لكن يمكن ل ا أن افهم الحوار فهما أكثد اتسااااعا، عااين بل أكثد من  ةاااكه من أةاااكال هذا التفاعه اللفخي، وننن
.فااااااااااااااااا باختين ي طل  في تعديفل 6كوال ذلك التواصااه اللفخي المباةااد الماافاهي  ين ةااخصااين،  ه كه تواصااه لفخي مهما كان ةااكلل

وهاذه العض اة التي يتحاد  ع هاا )بااختين(    7ب يوياد تع يد ب تدبطال عض اة  تع يدات أخدا حوارياة من الرااعادة العااماة التي ترول:  لل
التوي ل   نأعتبار   هي عض ة دبل ة، و د ساماها )الحوارية(، وهي عض ة ترا ذامن دا دة التواصاه اللفخي. ويخلص باختين إلى اد 

خطاب امخد( بكه الطدم )وح هاهدة مماااخصاااة لكه خطاب، وهو الواية الط  ي ة لكه خطاب اي. يفايا الخطاب  الحواري, هو  وذااا
تعددا لألصااااااوات،   إن الرول  دواية اوارية يتطلب. 8التي ترود إلى غايتل, وب يسااااااتط ا ةااااااي ا سااااااوا الدخول معل في تفاعه ااد واي

األمد الذي يعطي لمفهوم الصاااوت ة مة عال ة في اخدية باختين،  ال لط    مه م ا وبارزا،والحكم على رواية بالم ايات ة يتطلب صاااوتا  
ذلك لردرتل على التع يد عن  ،9الصااااااااوت إًذا هو صااااااااوت المتكلم،  ه هو المتكلم عي ل زيتواي في مع مل ال ردي معدفا الصااااااااوت:

ت و  طبرات د لوتهم من خضل  على مساااااااتوا الماااااااخصااااااا ات، ايث تت سااااااا يتحر  التعدد اللووي بصااااااافة واذاااااااحة.الد ية واايديولوي ا
وتع يدا عن الفوارم ابيتماع ة التي  بل السااااادد؛ وي تي هذا الت و  األسااااالوبي، اسااااات ابًة للتفاوت  ين الماااااخصااااا ات، األسااااالوب الذي ا ك

مااخصاا ة الح   أعطى باختين لل.وثرا  ا ت تي اللوة وف  ما ي اسااب مسااتويات المااخصاا ات ابيتماع ة والمتباي ة فكديا  .10تعكسااها اللوة
الكاااتااب فرااد ياادر  مو فاال اايااديولويي ع د إااادا   التع يد عن اايااديولوي ااا، بكااه اديااة وصاااااااااااااادااااة،  ي مااا الداوي فهو محااايااد، أمااا في

يدي باختين، إذ أال ربك  ين  متطور علىالمفهوم الالصاااوت  هي   الماااخصااا ة.أو تمييزها عن غيدها الماااخصااا ات، دون إمالة الكع لها
يهم  فكديا وويهة اخد، وتوصاه لذلك من خضل روايات دوساتويفساكي، ايث  ال: البطه واايديولوي ا، لدرية أن يعلها مو فاالماخصا ة  

أيلاااا مو فا فكديا، وترويما يتخذه إاساااان ت اه افسااال  دوساااتويفساااكي  وصااافل ويهة اخد محددة عن العالم وعن افسااال هو بالذات،  وصااافل
الدوايااة هي ال  س األد ي األكثد تع يدا عن الت و  ابيتماااعي   كثدة هااذه الخطااابااات تث اات أن.11الااذي يح طاال بااالااذات وت اااه الوا ا

وت عه أ وال المااااااخصاااااا ات ايتماع ة  من األساااااااليب التي تحر  الحوارية..12 درة على تمااااااخ ص ما يرا   ل من أادا  للوات، واألكثد
الترليد في صااااااورتل  تع ي المحاكاة الساااااااخدة، ايث يتم التي Parodie اايديولويي هو الباروديا وأكثد مصااااااداة ة في التع يد عن مو فها

المتحد  هو فعض ةاااااااااااخص مويود في الوا ا ويساااااااااااتحيه أن يكون من ت ل    الرصاااااااااااوا للوة ف ة ايتماع ة، لدرية أن يعترد الرارئ أن
  .14وأساليب وأي ات خطا  ة ،ولوات وله ات ،وويهات اخد مختلفة، أصوات متعددةوالحوارية تطل  على .13الكاتب

 املبحث الثاني
 ابن هارون امسه ونشأته

 ،(م  917اا ه  305)عالي الطبرة، ولد بردطبة س ة   .ةاعد أادلسي، هاا(  403)المتوفي عام  أ و عمد يوسع  ن هارون الدمادي الك دي  
وكان يك ى   لها ب  ي ا  ش، وتديا اسااابة الدمادي    ،15  ك دة ي تساااب أ و عمد يوساااع  ن هارون الدمادي إلى   يلة  . دطبةفي مولده ووفاتل  

كتابل  أ ي علي الرالي وروا عن ،17 يحيى  ن هذيه صاااااا اعة األدب على يد  على  تتلمذ  .16إلى رمادة بالمودب التي كان يسااااااك ها أاد أيداده
اح ال  .18(ال وادر( ، وفي الساالطانما بعض ةااعداة في ةااعد ههد في ذم   الحكم المساات صااد بار ساا  ل الخل فة   م صااور  ن أ ى عامدمن مدا

الطيب، وكضهما من ك دة،  كان الدمادا معاصادًا أل ي : ل فى السا ن.  ال الفتح  ن خا اناخمأيزاة، وهو على   (الطيد)تابل السا ن كتب ك
في   وأهلها أوغدت عل ل الصادور، فسا  ل الخل فة دهدًا فاساتعطفل فما أصاوى إل ل، ولل  لحرتل فا ة وةادة، وةااعت ع ل أةاعار فى دولة الخل فة

الكتاب الذي لم يصااه  الملك، ولكن ذاااعت تلك المحاولة كما ذااا  ذلكلل للتردب إلى   آخد محاولة وكان ذلك الكتاب .الساا ن أةااعار را رة
الخل فة  الساا ون، بساا ب غلااب الحاكم عل ل وعرابًا لل على ةااعد اسااب إل ل مما أغلااب في  لااى من ا اتل الطويلة هذه، زم ًا طويضً .إلي ا

 20 وللوالذي لم ي   م ل اب ، 19)الحكم المست صد( عل ل

ومدح بعض  .22يااًبا من أةاااااعاره في بعض مالفاتل ا ن ع د ال د و د اره .21 هماااااام المايد بار وخد  من سااااا  ل في عهد الخل فة
  هاااااااااااااااااا  403)  وفي يوسااااع  ن هارون الدمادي عاموت .إلى أيام الفت ة  الملوك الد ساااااة بعد موت )المساااات صااااد( وخدويل من الساااا ن. وعا 

و وووووو وووووو ل  وووووو     يووووووع وووووو يووووووعلوووووو  
 

يووووووووو ووووووووو    الا  وال  يووووووووو ووووووووو    الا     فووووووووو  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A#cite_note-.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.85.D9.88.D9.8A1-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1


   

         

 هـ( 403هارون )يوسف بن  البنية احلوارية يف شعر الرمادي          

  

  

اِعد مفل  اافد  لتل  من  فهو ،المعااي أعمام والوو  في و وة الساااااابك  ،دةو بال  يتميز ةااااااعده.  23ليوم الع صاااااادة في اليوم المواف  )م2101 ةاااااات
في   يةاااااعد المت   ةاااااعده من لردب األادلسمت  ي   فكان يك ى ،ون داعل ِفي النفتِديرتيننِ  بااطباعل فاةاااااتهدِع ند النعتاملة والخاصاااااة، المول  الصاااااِا تاعتة

 . 24الف ون المعدية ابعتذار وفي اغلب والتوسه الدياة وفي واله اة والدثاة وفي الوصع المدح وفي الوزل  ال المعد في، و الممدم 
 املبحث الثالث

 مادياحلوارية يف شعر ابن هارون الر
 :25و ال في أم الحسن )طويه(

    
فوووووب  نوووو  وووووا وخوووو   الوووو   وووو وووو   فووووي  ع ال   سووووووووووووواَّب 

 

الووووو  وا ووووو      الووووو ص ووووووووووووووع   فوووووي  ا ِ  روووووص ُص  ُوووووٍّووووو ب  نوووووب
 

ع ب  ص وووووووووووعنوو  وووووا فووب الووصووعا ب  َص  موووووف تووب د   أبتوووووب
 

بوووووا ووووو      الووحووب الوو صاوووووووووووووا ص  ص وووووووووو ب  َص  موووووفب موووووا  ووب  كووب
 

لص أبلحوووووووووووووووتصب لي ووووووووووووووولب بوووووووووووووووانًا ع الا رٍّوووووووووووووووف    ف  
 

د    لوووووب ف  بوووووب موووووا  ال ووووووووووووووعا     كوووووب أبكووووو     ضووووووووووووووب  وووووًا 
 

َو وضووووووووووٍّو   وووووووووو و ب  فوي  ٍّوصوووووا  اوب َوب ي  صو  َوب  توص
 

عاِ   ووووووب ا وووووو    و   رووووووب فووووووي  روووووو    ووووووووووووووو وووووو ًا   لووووووب
 

تووب ووووول   ع وب     تووصاوووووووووووووف ب   وو ًا  ا بوو وووووفأَ   الا 
 

الووووومووووو ووووو وووووا       فوووووي  ف ب  صاووووووووووووو  توووووص لوووووي  ف   بوووووب  لوووووب وووووا 
 

عتوو وووووا  الوو وو  اَّ     وووووووووووب توو ووووو   لووب وووووا  لووب وواب   وب
 

وب ووووووووووووووا        َِ ل   ووووووووووووووا ي  وووووص صووووو   َوووووب توووووص رووووو   لوووووب  وب
 

 لمواسام  لصاامت  برىت اولك ه, الصاوت بحسان معدوف طا د  يوه  ،(الحساون ) باسام   ةالمماار   ع د  يعدف طا د  وهي  ،الحسان أم  المااعد يصاع
 وااسااهاب الخطب إلراة الرس  عن  والمعدوف  السااابرة  العصااور في ال صااداايين ع د بالرس  ايمثله  الدماديو   ،بالتوديد صاادحت الدب ا  فيو   كثيدة

  واصاااافا  الماااااعد صااااوت يخهد ثم،  معمااااو يهم العمااااام يمدح  كما  أغصااااااها، فوم   يحك  الذي  ال وار طا د تمدح  الحساااان  أم  إن يرول  فهو.  ها
 طا د ب اها الحساان  أم  يصااع  كما  ،المتراربب وت تهي الديز  بحد ت تدئ أن في الردرة فلها  ،ذاايو العد   والبحد  األلحان  في  الت ويا تهاعاسااتطا

  .المعدألوان  كه في الو اة على الردرة ولها أصيه،
 :26ومن المست در المستملح  ال يصع السوسن )خ   (

ال ووود   وووال وووووووووً      سوووووووووب ع  سوووووووووب  الب ض   عال  
 

    ووووووووووووووووووووووو ووووبووووٍّ      وووو    ِ   وووووووووووووووووووووو ووووًٍّ حووووو   ووووص مووووص لوووو   
 

َب ووووووووووووووور  َص ا   ف أ     ووووووووووووووو   ووووونصا  ل  ص عب وووووووووووووووٍَّ 
 

أنوووووووووعفوووووووووصوووووووووا  ووووووووولً ا   وأَوووووووووب    طوووووووووٍّووووووووو     َ 
 

  ض  وووووووووووو   فبب   ِ ضب   ل    ق  وووووووووووو ا َا وو   ووص وووووووووووو    ب 
 

 بوووووووع   حووووووو  لووووووواوووووووموووووووب   والوووووووبووووووو وووووووضص   حووووووو   موووووووص لووووووو   
 

ا ووووووووو و    ض   وب بو  الوموص   فوووووالوحوبوٍّووووو ص  عالا    وصو وووووا 
 

ا ووووووووووووووو وووووو ا   ووووووووووووووو   وووووو ووووووٍّوووووو      سوووووووووووووووعا  
 

 عاشِ ووووووووووووووو  ا ب وووووووووووووووأن  ث  وووووووووووووووما ثالووووووووووووووول ص 
 

 مووووووا  ووووووالوووووو وووووو ووووووٍّوووووو    ووووووحوووووو ووووووي  ووووووعا ووووووص   رووووووا ب  
 ج

 

و ووو   الووومووو وووووانوووي فووو وووموووووا  فوووي  ووومووو ووو    ع 
 

 
 

ووووووووا وووووووووووووووووقِ    كووووووووحووووووووبووووووووٍّووووووووِ    و رووووووووٍّوووووووو   َو
 

  واصافا  طيب  عطد كه  ويمام ييد  كه  يدي ا  أن الطا د  هذا  اساتطا  اتى ،المت م للمحب  أوب بان  ك   الساوسان طا د  هارون   ن ا يصاع وه ا
 اكاية افساااال  على  خذا الذي  الواةااااي صااااوت  يخهد وه ا  والكآبة،  المدض اصاااافدار  إلى    اذاااال ل حال اتى ،مح وبل  وبين  ي ل العماااا   االة

 : 27و ال: )رمه(الد يب الذي ب د م ل للح يب والعاة .ل ات، وبذلك اعطاه صفة ا  ين خط تل الخطيب  ي مد كما  ،وامدها  ا هما
ِب    وووووووووووووواطوووووًا  ا ووووو  وووووًا  ارب  د    كب ووووووووووووووب

 

نب وووووووووووووووب   ِب  وبارب  ا   ف  سوووووووووووووووب   وووووو ووووووصووووووص ووووووا 
 

د   أ ووووو   وووووب ع ال  أبسوووووووووووووو ا  وووووا   أبخووووو ب ووووود 
 

خوووووووب ج  ال ووووووووووووووووف   أب ووووووو بجب  سوووووووووووووووو ِ        
 

ف ص    وب وووووفًا  وووووووووووووب ضوووووووووووووا ب  موووووحووووو ِ    كوووووب
 

اوووو   ا َوووو ووووب ف   ال ووووووووووووو  فووووي  فا  وووووا  وووووا ب  بوووووب  فووووب
 

وب ووووو     وووووووووو    يوبو و ووووو   ع      َ   وووووووووووووا
 

بووووو ووووو ووووو    الوووووموووووص الووووو   ووووو ووووو   وب ووووو ب  روووووص   اووووو وووووب  فوووووب
 

رووووووٍّووووووصوووووواتوووووو    وب وووووو   ِص  و الوووووو    أبَوووووو َّب 
 

ال ووووووووووووموووو    االسوووووووووووو   فووووي  خوووووالوووو    أص    وووو  
 

  ِ فوووووووووي  ب وووووووووب أبواًل   توووووووووب وووووووووَوووووووووصووووووووو   
 

الوووووو وووووو ج   فووووووي  ي  َووووووصوووووو  تووووووص ا  وووووو ووووووفَ   فووووووب  الا 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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أببوووووووي  خوووووووب     ِب  ووووووو    و الووووووو   َّب   وب ص وووووووو      وب وووووووب وب ووووووووووووووووي     ِ الوووووووو ووووووووا  رووووووووِ     ووووووووب
 

 ااتوا ل  عن  صااااااادرها ذاااااااام   د أسااااااادارا داخلها  في  ك اما أمطدت ع دما  الساااااااحابة  ان  متخيض اً وبد   اً ورعد ساااااااحابةالدمادي  يصاااااااع
 ما  أخديت  الساحابة كذلك  ،واله ام  الويد  ةادة من    خديها باألسادار  صادره  يتحد  اااساان فكما اااسااا ة،  صافة  يعطيها  هذا وهو ف خديتها،

  الويل  هذا  يكون   أن إياه، مخاطبا اساااان  ويل من الم تهج  الصااااااب صااااوت يخهد وه ا  ،الخلاااادة من يميض  بساااااطا  األرض لي سااااج  داخلها
( الحسااااااون  طا د  وهو) الحساااااان  مأ صااااااوت  على ا تهايا يد صاااااان والري ات عدت  االة في  الدوض وكان بال ه ة، الملية الدب ا  ويل  الحساااااان

 :28و ال: )مترارب(.أخد بحد في وي تهي بحد في  بالو اة ي تدئ الذي الصوت يميه
ع  وووووف  الوووو وووو  ضوووووووووووو   ووووب ووووو    ووووو    ووووص وووواووووب ووووي 

 

ا سوووووووووو و وٍّوووووف    صو وووووا  وب و  اوبوي  روب لوي  َوي  ف  فوووووب
 ج

ال وووو نوووووا  البنووووبوووو وووووا  وووووا  الوووو ووووٍّوووو ص    وووووب     
 

الوووووومووووووب وووووومووووووع     اووووووبوووووويب  لوووووو  ووووووب نووووووِ   الب  أب   
 

ٍّووووو   ووووواالا   الووووو وووووب تووووو  َ  وووووحووووو ووووو   ع   لوووووب
 

وبالووو   ووووووووووو وووٍّوووووف     لووو  الوووووف  ووو    توووص وووووارووووو   ووووو 
 ج

ف  روووووب أ   الو وووووف   فوي  الو ووووواسووووووووووموٍّو    بواوا 
 

نب ووووووووووووووٍّوووووف    بوووووع    ف   وووووا  خوووووب  لووووو   ووووو   
 

صوووووووو ص  َووووووووب أبتووووووووع   يَّ  ل  وووووووووووووووووب  كووووووووص
 

تبع ووو   الٍَّوووف   وبال  الح  ووووووووووووا    لي      بعى 
 

اووووٍّووووق  طووووب ٍّوووو   صوووو وووو    ووووب لوووو ووووواِ   وووو    وووو   
 ج

ٍّووووو    ووووو وووووع     صووووو ووووو    وووووب َووووو وووووِ   ووووو  سوووووووووووووب  وب
 ج

عب وووووووف   بووووووو  أب  وووووووص وووووووي      وووووووووووووووب وووووووفَ 
 

خوووووانوووووب ص  وب واوع    ع ال  ل  وووووووووووووانوي   وزو   
 

الوووحوووووص     وووب ووو   أبيووو  وووووا   اووو   َوووب موووي   الووو  ووو 
 

َوووو  وووووف    الوووو وووو  فووووي  الووووحووووموووووا   تووووص    ل    وووووب
 

 بالرصايدة  صاوت  يخهد ثم  ،وةا ال   لبل  لل تد   ان  وي مه ،ت دي  التي  علو دم ةادة  من وردية  أصابحت التي مرلت ل  واصافا  هارون  ا ن   ال 
ا ي لغ األساادار،    ةااخصااا  م اديا  اال  معل ا  الماااعد  صااوت  يعود ثمان ي لغ ورد ال اساامين اال مردر لها ان يرطع م ها، وك اما ال اساامين ةااخصااً
 يخد  ب الذي  المديض وم هن ،باللعااات  ةمد   صوتهن  واصفا  الحسان  صوت  يخهد  وه ا  يدوال  الحسان باا  عن توبتل  إب ةية  كه  نع تا ب

 لومل  في التمهه م ل طالبا ابل  على  لل  الض م  العذول صاااااوت  يخهد وبعدها ،وويده بحبل تماااااهد  لساااااان لألدما  ان يتخيه ثم ع وة إب  صاااااوتل
 :29و ال: )بس ك( .عمرل على العاة  يضم ب كذلك التوديد في الحمام تضم وهه ،تملكل فالهوا 

لب وووووووووووودص   يَّ   وب عب  وووووووووب ا ووووووووو ب    رووووالعا 
 

ب ًا      ب فب   ووووووووو بب ص أبَ فووص ص  ب  لب اب     ص  وووووووووب
 

َب    أو ووووووو  ال اي    َّب   بَ وووووووي المص    ص 
 

ع  وووووموووووالووووو  وووووا  ووووو  ص   فوووووب وووووي  الوووووعص وووووع      وووووص    
 

ُوَ  نوب عى  الو وب ال   رو ووووو  الوحص وووووووووو    فووووواتو      وب
 

ُوووو ص   وبالووووصوووو  َع  الوووومووووب روووووا ب  فووووب ع لووووب ووووو    ٍّووووصووووي   َووووب
 

اووب ووي  رووووواتوو  وب وويب  ٍّووصووي  ا نوو ب وووووووووووب َب  وو  ووب    ثووص ب 
 

ا نوووو ب ووووووووووووب َب    اووووب ووووي ثووووص ب  رووووواتوووو  وب وووويب  ٍّووووصووووي    وووو  ووووب
 

ا ووا   اوووووووووص    ووا      ووا  وووووووووص وو  ب الص  ا وبا ووووووووو 
 

تووووووب وووووو ووووووب وووووو  ص   ووووووفاَّ   ارَب أبنوووووو وووووواص  مووووووا   فووووووب  نوووووو 
 

ع نوووي  ووو ووووود  وووص ووو وووووب   اً  ثووو   صوووي  مووو وووب اوووب    ظوووب
 

وب ووووووص وووووو وووووو   ص   ُوووووواووووووع    يب  ووووووب أبنوووووو   روووووو وووووو وووووو ب    ووووووب
 

 ،عليها يتعود لم مفددة ألاها  الص د  مست كداً   الماعد  وي يب  ،والتمهه  بالص د يطالبل  الماعد  لسان  على  صوت  األ  ات  داية  في يخهد   
 اال رغم معتذرا صاااوتا م ل  يصااادر ثم  ،لل   ته  اخداتل  في نأل  ؛الحساااان  الويوه  إلى ال خد  عن  البصاااد  ضيو  أن  يطالبل خدآ  صاااوت  يخهد ثم

 :30الخمد في سا د ال ضد: )وافد(واامد الدمادي في اادثة ارا ة المست صد .ومعتذر مخلوم إاي  يك  ك ويرول مخلوم
ف    ا   ٍّ ب  ب ووووووٍّقص  ووووووب      ب    الاوووووو 

 

مووووو     لوووووب وووووب ٍّووووو  وووووص وووووص   اووووو  بوووووب صوووووي  توووووص    وووووووووووووص  وب
 

أص وووووووووٍّبعا  اِ   َصاوووووووووووو  ل  ص   بٍّ ص  بووووو  وووووب ووووو       وب وووب صوووووعا  وب وووووص   ِ بوووووا ووووو    ووووو  وووووب وووووف   وووووب
 

وو ووص   ع    ووب َ  فا وووووب    الووموووووص ا ب  َصاووووووووووووو    أب
 ج

بوووو     روووووا ب  ووووووووووووب اووووب وووواب  ووووب فووووب  لوووو  ووووص رووووب وووو  وووووا 
 

د   أص  وو وووووب روو ص  ووب وو    طووص  ووص  سوووووووووووب وو  
 

تووووووب وووووو       ِ ارب  وب وووووو    ع ب  فووووووب     وووووواَّ 
 

وب وب  وووووًا  َوب فوص وووووا  وووووووووب روووووًا  ع اب   تب وووووووووب
 

ِ   وووووو وووووو وووووو     بووووووب رووووووص طووووووص أصفووووووقب  قب  طووووووبوووووو   وب
 

لوب وووووا    وووووووووب و ِ  لو اومص ووووووووو وحوٍّو   ل    فوب وووووص
 

روووووب ووووو     ا ب  سووووووووووووووص ووووو  أب ووووواوووووب وووووا  كووووو وووووص    توووووب ب
 

ص وووو ص     ظب ِ     ب ووووووووو    سوووووووووب ب   وب ووووا 
 

أب   ع لووووووووو   ع  ووووووووو اروووووووووًا  ِببوووووووووعا    لووووووووو   وب
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فووووٍّوووو وووووا  فل  الوووو وووووب بووووو  ا ب  حووووب   وووو ووووص      تووووب
 

حووووو       توووووب َوووووب   فوووووب     وووووب ص  ووووومووووو  وووووص ص   بووووو  َب
 

فل   َوووووب وب ووووعب  صوووو وووو وووووب ب  أب وووووا  ووووب    فوووووب     
 

ٍّوو ب  ووووووووووب وو     الوو ب ووووووووووووواَّ   ب وووووووووو  َووب    فووب     وب
 

      ووووووووووووووووو   فب ووووووووووووووووو   ال يصفانٍّوووووووووووووووووفب ٍّ
 

بوووووووفص      أبتووووووو   الوووووووَووووووو  ووووووواَّص   ع الا  ووووووواَّب 
 

  وب وووووا ب  ووووو   ال وووووو  ُ  طبع ووووولب لبٍّوووووولِ 
 

َووووموووو  ووووض   وووووووووووووب وووو     تووووب بوووو      ووووص ووووب وووو   وووووص ص 
 

ا    الاووووووووووووو ا    وووووب لوووووب ص  وووو      وب وووووا ب 
 

فووووٍّوووو وووووا  وووو  ووووب ووووو     َوووو   وووووًا  لص  ووووب عا ووووووووووووو   يووووص
 

َ  ال  ع  وب ا ب ع الا ا ن باوووووووو   بص      ووووووووب
 

و   مووو   َوووب اا     ووووووووووووب وووصووووو     ووو    ل     ص وووووووووووووب
 

َصعا  أبضووووووووووووا فب ً   وبأ    َصعني    أبضووووووووووووا
 

َوووووو     ثووووووب فا    سوووووووووووووووب وب   ِ ع    ووووووب  وووووو ووووووب ٍّووووووب  لوووووو 
 

َع الا ب ال ووا   سووووووووو     َبٍّوو  ب  وووووووووب   فب
 

ف     يوووووب بووووو  ا ب  َووووو ووووو ص  الووووو وووووب رووووو    لوووووب   وووووب  وب
 

ربف فب الب  ثووووووووووا ِ     لبٍّوووووووووول    ب وووووووووو  وب  وب
 

لب     وووووو  وووووووووووووووو      لبٍّوووووووووووووووودب   ص    ب وووووومب  ص  وب
 

صوووووووووواًَّ    لبٍّوووووووووو ً  المصؤن  ووووووووووي أ ا       
 

ٍّووووووووووووو ِ   ووووووووووووو        أب  البل ووووووووووووو ب  رب ووووووووووووو ص  ل ب  ل اووووب
 

  ب وووووووووووووووووووووووووووو       وب وعب  الوموصحوووووا  َّص   ووووو     توووووا ص     ع  و    س و    فوي ع ن  ص  فب الصعا
 

وا    وب ويب    ال  ع ابو    فبصا ى ووووووووووووو   بروووووووووووووع ص     م  اٍّووووووووووووول ب  بأسوووو   أب ووووووووووووو       ل ب
 

    صعسووووووووووووو     ب ب  ع  وو   ا ب ص  وب بم  ب 
 

 وب  ووووووووووووووووووووووووووووووووو        ب ووووووووووو  كووووووووووو ا ِ  فبووووووووووو روووووووووووا ص  
 

رالب  ووووووووووو    وب ووووووووووود أب ا ب ضوب نوووووووووووي  َب ب  فب  
 

ٍّ ووووووووووووا  ووووووووووووروووووووووووو       وب ص ب   ووووووووووووا لب اضووو     اوووص
 

صدب  فب الب  م و     وا اً  لي سب ب و   كوووووووووووووووووووووول    ص اقص  رووووالب     م وِ     ص ب  َموووووووووووووووووو  
 

لبوووووووووووع فب ٍّووووووووووو    ال     ا    اس ص  وبافب ب ص   ٍّ ب      صي ووووووووووو ص  وب ص ب ص تووووووووووو      سووب ب  ب وووووووووووع 
 ج

وووووووو  م  وووووووواً    ع  وووووووو  لبوووووووو ص  فبَّبطاب ب ص   ب
 

َبٍّوووووووووووووو  يببٍّوووووووووووووودص  ال ل  ووووووووووووووا ِ    سووووص وووووووووووووو      
 

  وووووووووووا ِ  ل  وووووووووووعا    رصووووووووووول أب بببدب  فب   
 

بووووودب  وب     ل أب وبوب ووووووووووووووووووو     روووووص  أب وووووووووووووووووووو     لو  و 
 

ص    أب ا فب      ووووووووووؤص  لبوووووووووو   ب   وووووووووو   يب
 

ووووووووووو ص  تب با وووووووووووبووووووووووو     ا ووووووووووو ووب  ب ووووووووووووووووووووووعز      تب ب
 

  سووووووووووو اً     الص  ووووووووووي أ ل       نعار  ص ا
 

وووووووووووو   وووووووووووو وووووووووووو      نعار  صوووووووووووو ص  ن وووووووووووويِ  وب ب     ب
 

 أمد في  فتوا  أي  يصاادر  أن   ه يسااترصااي  الذي ا  فة  ب  ي  يسااتعي وا  ان يطال هم وهو ، ذلك  العدل  تحدوا   د  عليها  الرا مين  صااوت  ههد  و د
 وبلوت ااتمااى فإذا ،الف د  الى  الماامس غدوب م ذ لي دأ اتى  مسااتمدة بصااورة  الخمد  يماادب  الذي  ال ار صااوت  يخهد ثم.المساالمين  أمور من

 :وغ ت لسفا  طا ت م لوا م ل الخمد
عا أبضووووووووووووواَووص فووب ووً   وبأ    عنووي   أبضووووووووووووواَووص

 

فا     سوووووووووووووووووب وب   ِ ع    ووووووووب  وووووووو ووووووووب ٍّووووووووب َوووووووو   لوووووووو   ِّ ثووووووووب
 

 فتس ل الفق ل  بالو اة  يصدح يعد  ولم  ليلة واملي مخلمتل  في ل حكم  الفق ة  ع ل يعلم  ولم  الس ن  في  ال ار  ذاك  صوت  يويب  أن  إلى
 ةاااادة من يطلرل  صااااوت وهو  بالطويلة  ف ادا.الحارت بل أتااي ع سااااى  ساااا ن  في  اال ةااااخص  عل ل  فدد؟  بل  ألم ةاااادا  أم خيدا غ ا ل  اارطا   هه

 يسامى يارا سا  ت :لل  فرال  ،مسااعدتل  عل ل  عارذاا  وبد بإكدام  السا ون   عن  المسااول  موساى  ن ع ساى ياره فض اه   دأسال،  يكون   الذي األمد
 اسكن ألاي سدااي  أطل    ه  أا  ت  إن  :لل  ا ض  الفق ل  ال ار بسم  موافرا عمدو  اسمل  ةخص كه  ف طل   ،الراذي صوت يخهد وه ا  عمدو
 :31و ال في الرلم: )خ   (.األيد لطلب  ه أو الفق ل ياري  ب وار

موووٍّوووصوووووص ب  وووثووواوووي ا  ووو وووب ووو   وووب    وب  الا  وووووا 
 

الووووووَوووووو ا     ووووووي  فووووووي  ص ووووووَع وب نووووووحووووووعلووووووي   فووووووي 
 

تباوووووووووووو ووو  الووو وووص وووع   اووو وووووب ص  وووووانووو  ب    خووو 
 ج

اربسووووووووووووو وووووا     اوووو   َووووب أبسووووووووووووو وووووا  وووووا   نباووووووووووووو ب 
 

خوووووالوووو وووو ووووو  ف  روووووب الوووو ووووص ووووع ب  َّب     وب وووووب
 

فووووووووي  ووووووووحوووووووو ووووووووِل  ووووووووب  ا     َووووووووب ا ووووووووا   فووووووووب
 

بووووب وووو وووو    ٍّووووول   لووووب اربسووووووووووووو وووووا ب  َّب      وب وووووب
 

ال وووووووووووووعا     الووووصوووو  ووووع ص  فووووٍّوووو وووووا   وبالوووومووووب وووووانووووي 
 

واشِ  ل    َوووو   وووووص ِبسووووووووووووو ا    لوووو    كووووواتوووو    
 

أبسوووووووووووو ا     ال وووووووووووو ووووع   وووو    فووووي  ٍّوووو   وووووا    ووووب
 

َص  لووووو ِ  بوووووع يوووووب الووووو     حووووو      الوووووموووووص   كوووووب
 

فا     وب ووووووص   ِ َوووووو   ووووووا ووووووووووووووو   ثووووووص    وووووو ووووووع  
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 كه  عناألساااادار   بكاتم إياه  واصاااافاب  ش يدار،   خالفتل ماا  اذ  ،الخطوب  يوزو راً و يساااا   ا دا إياه مصااااورا  الرلم  ها يصااااع  صاااايده  وهي 
 ثم لمح وبل  داخلل ما ي وح محب كذلك وهو، ع ل بعيدة فهذه لمعلرةا  الدسااااا ه  ها ويرصااااد  ،الصااااكوك  في  الذي فالكضم يسااااما ماي ره    إاسااااان
 :32و ال: )سديا( ويكتم ما بل من الويد.   ي طوي 

ا    أبوتووووووب ٍّوووووو       ص ووووووووووووووموووووو  ووووووب    وووووو    ووووووب
 

أب وووووووووووووووووو وووووووووا   ع ال    ع ب  فوووووووووب  ا  تووووووووو  وووووووووااًل 
 

وب وووووا ٍّووووو وووووا  اوووووب َوووووب الوووووصووووواَّص  َص      وووووب ووووو وووووب 
 

الوووووو ووووووا     اوووووو   َووووووب الووووووصوووووواَّص  َص    ووووووب وووووو ووووووب 
 

لووووووي  ف   بووووووب لووووووب ووووووا  رووووووٍّوووووول  ع    بووووووفلص    تووووووص
 

ع  وووووووووووووووَوووووووا     ٍّووووووو     طوووووووا ووووووو  وووووووً   ووووووو    وووووووب
 

بوووووفيووووواووووو وووووا  توووووب فوووووي  وووووٍّووووو   َّبنووووو  وووووا     كوووووب
 

أب ووووووووووووووووو ووووووووا     أب وووووووو اج  فووووووووي  َّخووووووووص ص   تووووووووب
 ج

أبرووووبوووواووووود  عا    وووووا  الووووصوووو    َوووووا ووووووووووووو  ووووو  
 

بوووووووووووووو  ووووووووووووووا  ثووووووووووووووا ص    ع ا   ع ال   نووووووووووووووص
 

 صوت ويخهد األة ار، فوم  ارت اب ةمدت ل أوتار  غيد من األلحان أعذب تسما بااها الحسن أم  وصع  الدمادي إلى يعود وه ا
فهي عاةرة لطا د ال وار، مت ثدة بل تتدام بصوتل.و ال:   ،ذللاعتداض أو  غيد من طا عة ت دلها فإاها ألحااها، هيت د  عليها مرتداين ال ات

 :33)طويه(

تب   ص  حا ص وب بف  تب مي ال   تووووب وووو وووو ص    َا   ب وب الووووحووووموووووا ص  بوووو ووووي  تووووب ووووي   َ  وب وووو    ووووب
 

اي َ   بعاسووووووووو  حووا ب العاك  ووا َّب   ال ووووووووو    كووب
 

عا وووووو ص  ووووووص وووووو  ص   نووووووب فووووووب ووووووف   اوووووو   َووووووب اوووووو ب  توووووو   وب
 

روو ووٍّووصووص وووووا  وب وووووا   ٍّوواوو   لووب ظووب ووصووووود    أال 
 

صوووووو   ووووووعا  وبَووووووب اووووووع ووووووعا  فووووووب صووووووي  وووووواِ   لوووووورووووووصوووووو   وب
 

بواَ ل ببٍّص وا    وب ن ووووووووودص في وب و  ال ووووووووو 
 

فنووووب ص   بوووو ب  ووووثوووواوووويب  وووووص ال ووووووووووووو  َّب     نووووحووووعال  وووووب
 

د  الحاووووووووووا اوو  َب ووِف  ب ووووووووو ووب   بب    وبأر  ص 
 

فص   وب وووووعب  ووووووووووووووب ووووو    فوووووب وووووا ب  وووووووووووووو  ووووواًَّ  وووووا   ًا 
 

َّبن  ووووا د  ووووب لوووو  فبعب عِ   خب ا   َب د  روووٍّوووووف       وب ووووانووووب فوووي  الووو        توووب سووووووووووو ص  ووو     الووو وووب خووووول  
 

َّبن  وووا بصووواِ   وووب َب   َ سوووووووووب  وووًا     وبأب وووفب
 

و ووووو وووووًا  وووووا      وووووص وووووب وووووب ووووو   ص   وب  الووووو ووووومووووواَوووووًا 
 

تصر صوووو  ص  بب وووواضوووووووووووووًا     م  ووووووووو    ووووافعِ  
 

تووووووص ووووووب    ص   وب بووووووَوووووو     َووووووالوووووو ووووووِ   وووووو    وووووووووووووو    وووووو 
 

يت سااااد الحوار واذااااحا في ةااااعد الدمادي في هذه األ  ات، فه الك ت اغم  ين دمو  السااااحاب التي تذرف على ك ده، ويخهد صااااوت الحمامة 
ا،   وههد سارت وارتحلتو د   ثم يلوم ليلىالباكي وال ا ح على فرده، وك اها تهتع وذلك لمدة ما ةكا لها يزعل وي سل،  اِك  هت ولك ل بام مهما ست

بمل العذال واثخ وا الكضم عل ل فح ها في  لبل ب يتويد، ومن ةاااادة ابل يتخيه ان اال الصااااباح كحالل، ويهل ةااااااب بساااا ب ارتحال ليلى، 
فيها   ثل وأفصاااااح فيها عن يه الخطب لفرد صااااا ده  ولل في السااااا ن أةاااااعار صااااادحو د أهدتل  يدها ساااااضما خاطفا كوملاااااة ا د ت ثم اختفت.

 :34)طويه( لفمن ذلك  ول  ،واكثل
     ووووووووو ع ي  ف تاوووووووووعري  ل  ار  

 

 ................................... 
  ِ اووووو  خوب فوي  وووووال   الو  و اَّ   صوووووا  بو   فوبعافوعا 

 

ق    الوووو ووووعثوووو  فووووي  السووووووووووووو وووو وووو وووووا وووو وووو    توووو  وووو ص 
 

َّتوو     َّ      وووووب الوو وووووب أب ووووول    وب ووعلوويب  وو   
 

ق    عِ   صاوووووووووووووووووب وووووووو  ثووووووووب بوووووووو  ع ال  ؤال     وبال  ووووووووص
 

َبٍّصي   موا ب  ب وضووووووووو  وافباع أب   في    الح 
 

ق    ٍّووووو   صاووووووووووووو ووووو  أبلوووووعانووووو     وووووب فوووووي   وب     وووووا ب 
 

د  لب َوووووافباوووووب موووووا ي  ص  ب ي  نوووووا ى       وب
 

بوووو ووووصوووو ووووي  صوووووف   ووووب َوووو  وب ووووعب  د  أب وووووابوووووب  فووووب وووو  
 

فب ووووووووواووو    فب  ووو    لووو  د  ع    وووانوووب    أبٍَّصيب 
 

فووووب وووووففوووو  ووووي     ً سووووووووووووواَوووووب بوووو    دص  وووووووووووووب بووووو   ثووووب  تووووص
 

َبفَ رالبد أب    را    اربسووووووو     فباع سوووووووا
 

تب ووووووووووو وووب وووي  حووو   الوووبوووب أب   ووو    وووي  د  ص وووَع بوووب ووووو   توووب
 

 

   :وم ها
ع نوو  وووووا الوووووف  وو   أصَوو ووووو   أب     تووروواوو ووصووي 

 

ق    حووووصووووب لووووي  ووووو  َوووو وووووا    ووووص  لوووو وووووا وووواووووو    ووووب  
 

ٍّوصوصوووووا  بوب الوووووف  و   وب وموب ص  ُو    تو د  روووووالوووووب   وب
 

ُوووو ِ   ووووحوووو ووووق    لووووي  وووو  لووووب وووووا  ووووب   اووووودص   فووووب ووووص
 



   

         

 هـ( 403هارون )يوسف بن  البنية احلوارية يف شعر الرمادي          

  

  

موووص ووواوووب وووي   ز وووَ   ووو  فووو وووموووووا  روووصوووصوووي  لوووب  وب
 

الاووووووووووومووووول     ا وو وووموووووااب  الوو ووو  ووو     زب وو َص    ووب وووووف 
 

نووا  د ارب ووووووووو ووا  في  ثوول  ص ووف  ف  ووانووب  فب ووب
 

او وب وي   صوب سووووووووووب د  روووووالوووووب الو و ووووود  وووووالو و  وف   موووووا  اوب  فوب
 

رووو وووووص ص  وب   َّ لووو   وووووب وب ع وووووًا  يوووب  أب ووووواكووو ووووو  
 

فوووووا فووو وووي   ع    ب ووو ووووو   الوووٍّوووب بووووولب  روووب  سوووووووووووٍّوووصووو وووووف 
 

  وب وص  لب  ت  صي أبنود في ثبع   ضووووووووووا  
 

موووووب       د  ووووو  وووووي    وووووص ف  وووووب ووووو  لوووووب وووووب  لووووو ووووومووووو   
 

  ،ع ل   ي يب  أن الحمام مطالبا  الحمام صاوت  عن يتواذاىو  ،م اديا  الحمام صاوت يساما وهو  آخد بعد  يوما يزيد وةا ون  ةاوم   في فهو 
  الدهد  معاتبا الماااعد يعود مث تسااتسااري البحد من أم  يعدمو  تزيد األسااى   لة  أمن   ا لة  ساااعة  صاا ده بال زول يطال ها دما عي  ل في  كان  وان
 فدد ؟ ي  ا ي ما الدهد تخن  هه تساااااااا ل الح يبة صااااااااوت يخهد ثم.  والح    الوه  عل ل  يحمه  من  ب عتاب  لل  فل س ،طا ه غيد  من عتاب وهو

  أن    ه  ساااااااااااي فذ ألال الدما ك   م ها راي ًا اياها  بكاة و ت ل س  والو ت  بالبكاة  الح يبة  صاااااااااااوت يعلو ثم  ،محر بخن   لي  من الدمادي عليها
 .الفدام موعد يحين

 :35و ال: )كامه(
ٍّوووووصوووووي  بوووووب ارب اكووووو   ع ب  فوووووب ا وووووً    أب وووووموووووب

  

أب ووووووو وووووووا     أب ووووووو وووووووا    وووووووا  ُ   وووووووب   حوووووووب وووووووا   ووووووو 
 

عى  الوو ووب بوو ووٍّووووودص  وو    ووص ب   فووب ا  أبنوووووب ا   أب ووووو 
 

أبأبنووووووووودب  وووووووووب ا     أب وووووووووعى  فووووووووو  ا    وووووووووب    وب
 

يماكو لها همل في هذه األ  ات يخهد الحوار واذاحا  ين المااعد والحمامة إذ يتساا ه من الذي أبكاك وما سا ب بكا ك، و  ه أن ت يب  
ع د دخولل األادلس سا ة  مدح أبا علي إساماعيه  ن الراسام البودادي الراليو ال في  أأات كذلك. فدام األابة ثم يعود متساا ض واال  د أبكاه الهوا و

 :36)الكامه( :من  صيدة ها(،  330)
َوووووب ولوووي وب وووٍّووو ب  ٍّوووصوووي  بوووب ع وووواووووي      وووب   ووووواكووو    َووووب ع ووووولص  وبالوووو ووووب  الاوووووووووووو  ووووعص  ووووووووووووب ووووع  

 

وبال عى  ووص وو    الوو ووب موووووا  يوو ص  فووب    أبر ووووووووووو   
 

صوووووو  وووووول    الوووووو وووووو  لووووووي  وووووو    ع ووووووب   لووووووب ف    أبَوووووو ووووووب
 

أبال وووووانووو ووو   روووص   توووب لوووب   عِ   لووو  وووب   َوووب وووبوووووًا 
 

صوووووووحوووووووعل    لووووووو  أب  ووووووووووووووووا  ووووووو   وبال  عًى   لووووووو  وووووووب
 

أبفو وووووا و  و  َوب   الوحوووووص     د  وب وووووانوي  رووووو     ب
 

َّو وووووووووول    الوووووووووو ووووووووووب أب ووووووووووبووووووووووب   ع ص   فووووووووووب ووووووووووَّولووووووووووص
 ج

ع ص  ووص ووووو بووي أب وووووووووووص   ِ أب     وووووا   وووووب ي    فووب
 ج

صوووورووووٍّووووول    وبالوووو وووو  الوووو وووو  ووووو يووووو    د  وووو    موووووب اوووو   سوووووووووووووب
    

فا وو  ووي  ع  ثووب    وووووب فووب ٍّووصووي  َووب فووي  اووووودص     رووص
 

اوووووٍّووووواوووووي  ثوووووب    وووووب فوووووب اوووووبوووووي  روووووب فوووووي  اووووودص  روووووص  أبو 
 

موووب ووو روووي   نوووب بلووو   ووو   َِ ٍّوووبوووووا ثوووب ش   وووووووووووب  وب
 

نووووووب ولوووووو وووووو   ب ووووووٍّوووووواووووووي   أب    موووووودص  اوووووو   فووووووب ووووووب
 

ثووووب ثوووووِ    نوووو ول   فووووي  ثووووب ثوووووًا   طوووواوووو ووووود 
 

ثووووووووو وووووووووٍّووووووووول    وب وب ووووووووو    ووووووووو اروووووووووِ   وب  واِش 
 

اللواووووود  اوب و    فوب توي  بوعب َوب   ووووووووووب  فوب وب بلوصوصوي 
 ج

الووووووموووووو وووووو ول   بوووووو لوووووو   سووووووووووووووموووووو وووووود   لوووووو ووووووف 
 

 :وم ها
َّبنوو ووووو      ال وووووووووو  ووٍّوووووفب  ووووو  ا وووووووووو وو    موووووا  لوو  وو   وب

 

لوووووووٍّووووووول    لوووووووب ص  وووووووب وووووووا   ب فوووووووب وووووووا ب    وووووووٍّوووووووصوووووووًا 
 

َّنوووووو ص   رووووووب فووووووب لوووووو  وووووو  وووووو   بوووووو        ووووووص ووووووب ووووووب
 

لووووومووووو وووووٍّووووول    ظووووواووووو  ص  الوووووَووووو ووووو   وووووب ووووواووووو ص   فوووووي 
 

موووووا  روووووَّبنوووو  فووووب خووووواِل  ووووب وووووف   الاووووووووووووو   ص   فوووووب
 

َّ وووووووعل    الوووووووموووووووب بووووووو  ووووووو ووووووو   الووووووو وووووووب ا ص   نوووووووب ل 
    

ٍّووعخووووو   َ   وووووووووووص ع وب ووب مووب ووعا  ووَووٍّووبوو ووووو     ووب
 

فيوووووول    بووووووب بوووووو  ُوووووو وووووو وا  لوووووومووووووا  ووووووب وب صوووووو ووووووص    َووووووب
 

موووع ووو  ووو    ٍّووووول   وووص اوووب بووو  وب وووص ص    وووووص   ووووواَّب وووص  
 

ع ووووووووووووووعل    فوووووي  ص ووووو   وووووب فب ووووووووووووووا وا  صووووو ص    ووووو 
 

فووي  ووب  ووصوووووا   َ فب بوووووب مووا   َّنووووو  ص  وووووووووووب روووووب  فووب
 

فووووووي  وووووووووووووووب روووووو  وووووو   ووووووَّفووووووعل    د  َوووووو   ووووووب تووووووب  وب
 

ل  أبروووووص لوووب   ثوووصوووووا وووي  ٍّوووووف   وووووب ا  سوووووووووووب   وووووا 
 

صووووووووع وووووووول    الوووووووو وووووووو  ضوووووووووووووووودص  وووووووو  َووووووووب   وبال   زو ًا 
 

صووووووع وووووول    الوووووو وووووو  ضوووووووووووووودص  وووووو  َووووووب   وبال   زو ًا 
 

َّ وووووٍّووووواوووووي  توووووب فوووووي  الووووو وووووص     ٍّووووو ب  أب جص  وووووب  لوووووب  
 



   

         

 هـ( 403هارون )يوسف بن  البنية احلوارية يف شعر الرمادي          

  

  

 فالم ون   التدخه  عدم  الحاكم  من  الدمادي يطلب  دخولل  وع دوعذولل،    الدمادي   ين يحكم  الذي  الحاكم صوت يخهد   دأ  الرصيدة هذه  في     
 من الم زل الم زه بالكضم ولومل كضمل يعد ب وهو ،بكفد ل س الهوا  بن  الكضم  في يرصاااااد  ان إياه مطالبا،  عويلل  والصااااادا  والعويه  ةااااا وال

، وبعد وصااااااااع طويه للخيه والسااااااااحاب الت ويه أةبح وت اولوه فت ولوه إفهامهم  عن  البعد كه  بعيد  فالحب  يتبعل  أن ملزما فل س  ويه عز البارئ 
وتماااااا يهات را عة، يديا صااااااوت الماااااااعد مدة اخدا معتذرا للحاكم وهذا مديحل وث اةه اق ري ول س زورا ولم يديو غيد الردب، وهو غاية ما 

 يت مه.
 .37و ال: )طويه(  

وب    ي  ثووو   بوووب وا  تباوووووووووووو وووووفص عا  مووويرووو  وووص ال ووو   نوووروووووا  
 

عاسوووووووووووو     الووو ووو  سووووووووووووع   الووو   فوووي  روووووا وووي  اوووي   وووص  َوووب
 

صوووو  وووووووووووووي  تووووب أب   ووووب وووووفو  ووووب  ووووقب   أب وووووَّ وووو ص 
 

عا وووووو     ال وووووووووووووو  الووووووف  ووووووعا  فووووووي   وب  ال  ووووووب  وووووو ووووووًا 
 

ل   وووووب  يوووووب وووووبووووو ص  وووووص ع    وووووا ب   خوووووص وا  بأ ووووو  
 

الووووووووموووووووو و     أالفوووووووو   وووووووو  اوووووووو   َووووووووب َص  صووووووووع  يووووووووب
 

فيوووواوووووب ص  بوووو ووووي  وووووب يووووب ارب ووووو    موووووا ص   فووووب وووووب ا  ووووب
 

روووووا ووووويب    موووووا ووووو     وووووص الوووووحوووووب لووووواوووووع    اووووو ووووو ووووو با   فوووووب
 

اربسووووووووووووو  تووووبوووو وووووث  فوووو روووووب    ع ال  يب   وب وووووا  وووو 
 

الووووووبووووووب ووووووا وووووو      أبو  وووووو  الووووووصوووووواَّ  نووووووب لوووووود  وووووو   ع الا 
 

خوووواووووُع ع ووووو     ووووب وووووفب  نووووب نووووواظوووو     وووو     خووووب  
 

الز     ضوووووووووووووب  وووووب ب  ع ص  الوووووصووووو    وووووب ووووو   وووووا ب  وووووصوووووي 
 

 ثم  ،بكا ل  على  لل الض م  صااااوت  يخهد ه او  بكا ل  على  ب م ل وناكار  وولعل وابل  ةااااو ل  ويمااااهدوا يرفوا  من أصااااحابل أن يطلب الدمادي   
  من يملاه واألساااااااى  االل يصاااااااور ثم  ،على بكا ها  الحما م يلوموا  ان  ب م ل من مطالبا  بكاةه  على  يبكي  اال  متخيض األيك امام صاااااااوت  يخهد
 :38من م زوة الكامه و ولل في مح وبتل و د ت لت في فستان من الحديد أزرم .ا ي تل فدام

الزو  فووووووووووووي  فا  بووووووووووووب ا  موووووووووووو   لووووووووووووب
 

بوووووووووووب وووووووووووب   ف  روووووووووووب وب الوووووووووووحوووووووووووب  ووووووووووو         
 

موووووووا الووووووو وووووووب فووووووو    بووووووو  َص  ووووووو     ل    كوووووووب
 

اوووووووووووودص  ووووووووووووا  ووووووووووووب ا  باووووووووووووووووووووب    رووووووووووووص  وب
 

توووووووووصووووووووورووووووووو وا ال  صوووووووووي  َّب وووووووووابوووووووووب  فوووووووووب
 

موووووووب    الووووووو وووووووب اووووووو   َوووووووب مووووووواَّ   ال وووووووووووووووو  ع ب   ثوووووووب
 

 ا تبس وه ا ،(بمد  هذا ما)  و ال يمالها  فدط من  وك د  ها اا هد  الل ب الى ههدت و د ،مح وبتل يصع  إذ   صيدتل  في  الحوار  ويخهد 
 ،الرمد  على الساااماة  ثوب  ت كدوا  ب اياه اً م يب ةالح يب صاااوت فخهد  39چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ   يوساااع  ال  ي  عن ةزل خ   ول  في الردآا ة امية

 .السماة  ثوب ةح المت بالرمد افسها واصفة
 اخلامتة

الدوا ي واراده في الردن العماااادين،  ه هو أهم م خدي األدب عموًما في هذا الردن، اساااابما يذهب ي عتدُّ باختين من أهم م خدي الخطاب    
بصاااااااادد هاهدة ال   ة الحوارية التي تحكم العض ات  ين التع يدات وال صااااااااو  والخطابات مثلت  ط عة معد  ة في ذلك   إل ل تزفتان تودوروف

كما يدا العالم الدوسي م خا يه باختن. ويميد هذا المفهوم   الحوارية،  يوه  ،واللساا ات التداول ةيعدض البحث تحليه الخطاب الس ام ال ردي.
تحاد الفاعه المتكلم  العالم باختن يدفض فكدة   نأإلى إمكاا ة ال ملة على التع يد عن أصااااااااوات مختلفة والردرة على ربطها. على الدغم من 

عمد  يأ ةاعد   ديوانةاواهدت م تراة من   ةاثاالب تة المتكلم على الخطاب الذي ي ت ل   فسال. و دمولك ل ب يعارض فكدة سا طد   ،في ك ان وااد
  إلى: ةاثاالب توتوصل ، والتي يخهد فيها الحوار يل ا، م ي ة الصدا  الحاصه  ين المخص ات.يوسع  ن هارون الدمادي

 وتحمه في ط اتها صوت الثرافة والم تما واااسان والماعد. الحوارالرصيدة األادلس ة غ  ة بخاهدة  نأ .1
 يعد ةعد ا ن هارون الدمادي، مادة ييدة لتط ي  هاهدة الحوارية. .2
  .تصور باختين، م دأ م  ي على فكد الاري، هو ااتدام الدأي امخد ي دو أن الحوارية ال ابعة من .3

  .من خضل أفعالها ومواصفاتها ومضمحها امض إيديولوي اتعد المخص ة ا .4

 مما يمكه تعددا في  في ةكه لوات ايتماع ة تعكس األاماط الفكدية المختلفة للم تمعات واألفداد، ت تي اللوة ااملة لإليديولوي ات .5
 هوامش البحث

 
 . 11   -تديمة: يميه اص   التكديتي، دار توبرال لل مد، الدار ال  لاة  ،م خا يه باختين  ،ةعدية دوستويفسكيي خد:  1
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