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 مدتخمص البحث
ييجؼ ىحا البحث إلى دراسة األدب العخبي كسرجر مغ مرادر المغة العخبية متشاكاًل الذعخالحساسي بالعامية 

مع ذكخ شعخاء اسيسػا في شحح اليسع كحث الذعب الدػدانية كدكرىا في تحخيخ الخخشػـ في عيج السيجية 
حػؿ االستذياد، كاستخجـ البحث السشيج الػصفي التحميمي  الدػداني عمى الجياد كالشزاؿ كنسازج مغ اشعارىع 

 االستقخائي كاالستجاللي ، كقج تػصل البحث إلى نتائج أىسيا: 
 مغ التفريل في ىحه الجراسة متسثال في الذعخ مخاءة االمة يعج األدب  .1
 اسيع الذعخ الحساسي في شحح ىسع الذعب الدػداني خاصة اتباع السيجؼ كمخيجكه .2
الحساسة مغ خالؿ السفخدة الدػدانية )العامية( دكرًا ميسًا في معاني الجياد كالشزاؿ لعب شعخ   .3

 كاالستذياد.
 ويهصي البحث باألتي 

 مغ أىع  التػصيات التي تػصي بيا الجراسة:
 تتبع كدراسة مديج مغ الذػاىج الذعخية كالشثخية دراسة تفريمية.  .1
 متكاممة.  السيجية مشفرمة دراسة كل شبقة مغ شبقات شعخاء  .2
 بالعامية الدػدانية . التجقيق في البحث عغ الشساذج الذعخية  .3

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
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This research aims to study Arabic literature as a source of the Arabic language, 
addressing empressement poetry by colloquially Sudan and its role in the liberation of 
Khartoum, in the era of Mahdia with mentioned poets have contributed to the 
galvanizing urged the Sudanese people to jihad and struggle and samples of poetry 
about martyrdom.  And the search use descriptive and analytical approach inductive 
and deductive, the research has come to the following results: 

 A literature represented in the poetry as mirror of the  nation detail in this study 

  Poetry enthusiastic contributed to galvanize the Sudanese people, especially 
the follow-Mahdi and admirers 

 The poetry enthusiasms play by the Sudanese single word (slang) an important 
role in the meanings of jihad and struggle and martyrdom 

It recommends the following searchOf the most important recommendations 
recommended by the study: 

 track and study more evidence of poetry and prose detailed study. 

 Study each layer of poets Mahdia layers separate integrated. 

 Scrutiny in the search for poetic forms Sudanese colloquially 
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 مقجمة
 

دكرًا ميساص في تجعيع الشزاؿ كالجياد الػششي كسجمػ األحجاث  البصػلية الػششية  لعب شعخاء السيجية 
الكبخػ في تاريخ الدػدالغ بل في تحخيخ الخخشػـ كلع يتخمف الذعخ العامي في أؼ عيج مغ العيػد عغ ركب 

دػداني قاشبة الحخكات المػششية بل دفعيع مغ شحح اليسع في صفػفق تابعي كمخيجؼ الثػرة السيجية كالذعب ال
كاألدب العامي الثػرؼ في كل مخاحل ىػ ما كتب في تسجيج كتأييج كمشاصخ ةالثػرة السيجية كالثػار كلعل مغ حدغ 
حع الثػرة السيجية أنيا كججت فصاحل شعخاء السجائح كالجياد يدتجيبػف لمجعػة كالجاعي كيشخخشػف في سمظ الثػار 

 ارىع لقج كتب كد سعج كأبػ شخيعة ككد التػيع كأحسج القمع كأحسج كدسميسافمبايعيغ كمدانجيغ الثػرة بأقالميع  كأشع
كالديغ أبػ كداكػ كشيفػر الجقػني ودمحم كد تسيع كالسشبػر دمحم أجسل قرائج السجيح كالذعخ العامي في مجح 

 (1السيجؼ كخمفائو كالثػرة كالثػار.)

 
 

 

 

 

 

 

 

 السحػر االكؿ

 تعخيف مفيػمي العامية كالحساسة

 المغة كاالصصالح العامية في تعخيف

  اسع :عاّميّ 

                                                           
1
 .  43و، ص 1996 1انجزء األٔل، دار انجٛم، تٛرٔخ، طـ  –يجًٕعح انمرشٙ فٙ انًذائح انُثٕٚح انشعثح فٙ انسٕداٌ ، لرشٙ دمحم  - 
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  ُّالسشدػب إلى العامَّة  :الَعامِّي 
  ٌَّداِرٌج ، َشْعِبّي  :َرُجٌل َعامِّي 
  ـِ العخبي  الَعامِّيُّ مغ الكالـ : ما نصق بو العاّمُة عمى غيخ َسَشِغ الكال
  يَّة : اسع مشدػب إلى عامَّة : صفة لسا ىػ مدتعسل عشجىع تعبيخ / جسع عاّميُّػف كعامّيات ، مؤ عامِّ

ّي   ذكؽ / تفكيخ عامِّ
  ّي يَّة : كالـ الشاس أك أحاديثيع العادّية خالؼ المُّغة الفرحى أك المُّغة األدبيَّة /كالـ عامِّ  ليجة عامِّ

يَُّة  اسع  :عاّمّية .1  (1) لغُة العامة ، كىي خالُؼ الُفرَحى :الَعامِّ

.  ىي تعشي دارجي كشعبيالسعجع الػسيط ،المغة العخبية السعاصخ  تعخيف ك معشى العامية في قامػس
ًة َعبََّخ َعْغ تعشي  محساسة الككحلظ  رجر َحُسَذ أْضَيَخ َحَساَسًة ِفي اْلَسْعَخَكِة : َشَجاَعًة ، َحِسيًَّة ، َحَيِػيًَّة ، ِحجَّ

ْعِخ الَعَخِبيِّ َتُجكُر َحْػَؿ اأَلْمَجاِد َكالُبُصػاَلِت ِفي الُحُخكِب َمْجُسػُع َقَراِئَج ِمْغ ُعُيػِف  :َحَساَسِتِو ِديَػاُف الَحَساَسِة  الذِّ
 :َحساس حُسَذ َيحُسذ ، َحساسًة ، فيػ حسيذ كالجسع ُحَسَداُء َحُسَذ اْلُسَقاِتُل : َشُجعَ  (فعل) :َحُسَذ  مرجر حُسَذ 

ّجة كالّذجاعة الَحَساُس  (اسع) ُتُو ، ال :الَحَساُس ، كالَحَساَسُة : الذِّ ُة االْنِجَفاِع َكِحجَّ ُسحاَربة ُاْسُتْقِبَل ِبَحَساٍس َشِجيٍج : ِشجَّ
تعخيف ك معشى حساسة في قامػس السعجع الػسيط ،المغة العخبية  الَحِسيَُّة أْضَيَخ َحَساسًا َباِلغًا : َحَيِػيًَّة ، َنَذاشاً 

 . (2)(ح ـ س [. ) مرجر َحُسَذ  ]السعاصخ. قامػس عخبي َحَساَسٌة 

ًة . :   : أْضَيَخ َحَساَسًة ِفي اْلَسْعَخَكةِ   َعبََّخ َعْغ َحَساَسِتوِ  -َشَجاَعًة ، َحِسيًَّة ، َحَيِػيًَّة ، ِحجَّ

ْعِخ الَعَخِبيِّ َتُجكُر َحْػَؿ اأَلْمَجاِد َكالُبُصػاَلِت ِفي الُحُخكبِ  ِديَػاُف الَحَساَسِة :    . (3) َمْجُسػُع َقَراِئَج ِمْغ ُعُيػِف الذِّ

 : تعخيف شعخ الحساسة

شعخ الحساسة. كىػ شعخ الحخب الحؼ يرف السعارؾ كيذيج باألبصاؿ كيتػعج األعجاء. كىحا الغخض قج 
يبجك في رثاء أبصاؿ الحخكب، أك في مجحيع، أك في سياؽ فخخ الذاعخ ببصػالتو في الحخب، كقج امتدج بػصف 

ئل في الجاىمية قرائج حساسية. كتعج معمقة عسخك بغ كمثػـ السعارؾ كاإلشادة بالبصػلة. كقج أثسخت حخكب الكبا
كاحجة مغ عيػف الحساسيات في أشعار الجاىمييغ، كمثميا معمقة عشتخة التي امتدج فييا الفخخ بالحساسة، كقرائج 

 .أخخػ لو

                                                           

1
 37ٛح ص يعجى انًعاَٙ انجايع , يرٔاٌ عط  

 
2
   86ص 1993, اصذار يجًع انهغح انعرتٛح تانماْرجانعرتٛح انًعاصر حانٕسٛط، انهغانًعجى  

3
 98يعجى انرئذ, جثراٌ يسعٕد, انُاشر دار انعهى نهًالٍٚٛ ص 
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كانت قرائج الحساسة مادة إللياب مذاعخ السحاربيغ، كسا عّجىا مؤرخػ األدب مرجًرا ميًسا لتاريخ  كقج
 .العخب في حخكبيع كأسمحتيع كأندابيع كفزائميع. كسا كانت نساذج رفيعة لذعخاء العرػر اإلسالمية السختمفة

اإلسالـ، فاضت قخائح شعخاء  ككاف مغ الصبيعي أف يطل ىحا الغخض قائًسا في العرخ اإلسالمي، ففي صجر
الخسػؿ بحساسيات ترػر غدكاتو كتعبخ عغ فخخ الذاعخ السدمع بذجاعتو، كتذيج في سياؽ الخثاء بذجاعة 

 .الخسػؿ كشجاعة مغ لقي ربو مغ شيجاء السدمسيغ
كفي العرخ العباسي كما يميو مغ عرػر، يطل الرخاع مذتجا بيغ السدمسيغ كخرػـ عقيجتيع مغ الخـك 

كيقف في مقجمة الحساسييغ أبػ تساـ،  .ميبييغ كالسغػؿ، كتثسخ تمظ الحخكب فيًزا زاخًخا مغ شعخ الحساسةكالر
  :كمغ نساذجو الخفيعة بائيتو الذييخة

 ي َحجه الحجُّ بيغ الِججِّ كالمعبالديف أصجؽ أنباًء مغ الكتب ف
عل أشعار الحساسة أكؿ أبػابيا كسا صشَّف أبػ تساـ مجسػعتو السدساة بالحساسة. انطخ: الحساسات. كج

كأغدرىا مادة، مسا يجؿ عمى اعتجاد السدمسيغ بالجياد كاتخاذىع مغ شعخ الحساسة مادة إلثخاء القخائح الذعخية مغ 
جية، كإلياب مذاعخ الجياد مغ جية أخخػ. كقج مزى القػؿ عغ أبي الصيب الستشبي، كقرائجه في مجح سيف 

 الجكلة، أرفع نساذج البصػلة في
ذاكخة أبي الصيب، تعج بحق أرفع ما فاضت بو القخائح مغ الحساسيات اإلسالمية، سػاء في دقة كصف  

، أـ في ترػيخ شجاعة سيف الجكلة كجشػده  .السعارؾ كالجيػش كاألسمحة، لجػ السدمسيغ كالخـك
كيسزي شعخ الحساسة فيسا بعج الستشبي ليدجل لشا حخكب السدمسيغ ضج الرميبييغ كالسغػؿ كالتتار. كمع ما 
أصاب الذعخ العخبي مغ ضعف خالؿ تمظ الحقب، فإف الذاعخ السدمع لع يقرخ، في حجكد مػىبتو، في اإلدالء 

 .بجلػه في تدجيل حخكة الجياد اإلسالمي
الذعخاء ابتجاًء مغ الباركدؼ الحؼ رددت حساسياتو أصجاء الذعخ في  كفي العرخ الحجيث، تفيس قخائح

أزىى عرػره، خاصة في قرائج الفخخ التي رددىا في سخنجيب. كسا أثسخت قخيحة أحسج شػقي الفّحة حساسيات 
ُأخخ كاف يرف بيا معارؾ العثسانييغ. كسا أف قرائج شػقي الػششية تعج بحق شكاًل ججيًجا متصػًرا مغ شعخ 

 .لحساسةا

 

 

 السحهر الثاني : تعخيف األدب والذعخ

 :فاألدب لغة  
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نحغ في السذتاة  :ب : ىػ الجاعي إلى الصعاـ كسا في بيت شخفة بغ العبج ب مأدبَة , كاآلد مغ أُدب يأد
الكالـ الجسيل الرادر عغ : كاألدب اصصالًحا .(َب فيشا يشتقخ ) أؼ يختار ضيػفو الجفمى = التخػ اآلدِ نجعػ 

العبارات  -األفكار الجميمة  -لألدب الجيج أركاف ىي:العاشفة الرادقة  : أركانو .عاشفة كالسؤثخ في الشفػس
  .الخياؿ الػاسع -الجسيمة 

 :  فائجة األدب العخبي 

لو أثخ بالغ في حياة األمة اإلسالمية حيث إف تسدكيا بتقاليجىا األدبية السػركثة ليػ األساس لتػثيق 
كسا أفَّ األدب لو فائجة عمى الشفذ بسا يحقق لألديب أك الستحكؽ لو مغ   .ا كديششا كتاريخشا السجيجالرمة بقخآنش

 .متعة كراحة كانذخاح

  :أقداـ تاريخ األدب العخبي

   .عاماً  150العرخ الجاىمي : كيغصي الفتخة التي سبقت ضيػر اإلسالـ بحػالي 

  .ىػ132ضيػر اإلسالـ كيشتيي بكياـ الجكلة العباسية عاـ  عرخ صجر اإلسالـ كالجكلة األمػية : كيبتجغ مع

   .ىػ656كيبتجغ بكياـ الجكلة العباسية كيشتيي بدقػط بغجاد عمى أيجؼ التتار عاد  العرخ العباسي : 
العرخ الحجيث : كيبتجغ  ىػ1220كيبتجغ بدقػط بغجاد كيشتيي عشج الشيزة الحجيثة سشة  العرخ العثساني : 

 . عمي عمى مرخباستيالء دمحم

  أنػاعو
 الذعُخ كالشثخ

 :كالشثخ فشػف ,مشيا

 .الخصبة , القرة , الخاشخة , الخكاية ,الخسالة , السقالة , السدخحية

 الفخخ ,السجيح , اليجاء, الخثاء , الغدؿ ,الػصف: كلمذعخ أغخاض ىي

 مفيـػ األدب كالذعخ
 بتعخيف مفيـػ األدب كالحؼ مشو يتجدأ الذعخ. نبجا يا فعميوبيرشف تحت عمـػ المغة كادا بسا أف ىحا البحث 

فقاؿ الدمخذخؼ : " أدب ىػ مغ أدب الشاس كقج أدب فالف كأدب تقػؿ : األدب مأدبة ما ألحج فييا مأدبة ،كأدبيع 
 عمى األمخ جسعيع عمية بأدبيع .يقاؿ أيجب جيخانظ لتذاكرىع 

 قاؿ الذاعخ :
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 (1عمى الحق  ال تأشبهه بباطل )وكيف قتالي معذخا  يأدبهنكم          
 كتقػؿ : أدبيع عميو ، كنجبيع إليو 

 (2كمغ السجاز : جاش أدب البحخ ، إذا أكثخ ماؤه.)
 كقاؿ صاحب أدب الرحبة :

فاألدب أف تجسع الشاس عمي شعامظ . كىي مأدبة  –اليسدة كالجاؿ كالباء : أصل كاحج تتفخع مدائمو كتخجع إليو 
سع  مأدبة  كمغ ىحا الكياس األدب ألنو مجسع عمي استحدانو ، كمغ حجيث سيجنا عبج هللا كالسأدبة ، السآدب : ج

( كتأكيمو انو يذبو القخآف 3ابغ مدعػد رضي هللا عشو ") إف ىحا القخآف مأدبة هللا تعالى فتعمسػا مغ مأدبتو ()
 برشيع صشعة هللا تعالى لمشاس ليع فيو خيخ كمشافع ثع دعاىع إليو.

 مأدبة جعمو مقفمة مغ األدب  كمغ قاؿ :
 األدب الحؼ يتأدب بو األديب مغ الشاس ، سسي أدبًا ألنو يؤدب الشاس الحيغ يتعمسػف 

 إلي السحامج، كيشياىع عغ السقابح : إؼ يجعػىع . كاصل األدب : الجعاء 
يميق بالذئ أك  كاألدب ممكة تعرع مغ كانت فيو عسا يذيشو ، الجسع  آداب .كمغ معانييا أنيا تصمق عمى ما

 الذخز فيقاؿ آداب  الذخز ك القاضي كاألدب الطخؼ كحدغ التشاكؿ .
 قػؿ صمي هللا عميو كسمع )أدبشي ربي فأحدغ تأديبي ( فيقػؿ :  –كيذخح العالمة السشاكؼ 

كفي شخح الشػابغ  ىػ ما  معشي األدب ىػ ما يحرل لمشفذ مغ األخالؽ الحدشة كالعمػـ السكتدبة .
 يؤدب بالشاس إلي السحامج .

فالذعخ كاحج مغ فخع األدب كاف رائج الحدغ بجليل شيختو ككثختو كارتياح                                              
 –لخشداء كاف يدتذيج الذعخاء رجااًل كنداء ؛ يدتذيج ا –عقالء الدمف إليو .حتى إف الشبي صمي هللا عميو كسمع 

الديجة تساضخ بشت الذجيج ، فإذا رأػ بعس الفتػر قاؿ : ليو يا خُشاُس شمبًا لمسديج ، يبعث مغ نذاشيا ، أثاب 
 (4عمي الذعخ مخارًا كسغ عمي اإلجازة . كقاؿ : ) إف مغ الذعخ لحكسة()

جخبة شعػرية كسا عخفة سيج قصب في كتابو) الشقج األدبي أصػؿ كمشاىجو ( فقاؿ : كىػ التعبيخ عغ ت
 ( .5برػرة مػحية( )

فسغ خالؿ التفريل عغ مفيـػ األدب ندتخمز إف مفيـػ األدب األكفق أف نعخفو  تعخيفًا دقيكيًا فشقػؿ : 
كمسة أدب مغ الكمسات التي تصػرت إلي إف صارت الكالـ اإلنذائي البميغ الحؼ يقرج بو إلي التأثيخ في عػاشف 

 شعخًا كاف أـ نثخًا . القخاء كالدامعيغ مغ كالـ البذخ
 األدب :

                                                           

-ذأشثِٕ : ذخهطِٕ
1
  

7شٓاب انذٍٚ دمحم  احًذ تٍ يُصٕر ، انًرطرف فٙ كم يرظرف ، د.أسعذ حسٍ دمحم ، ص -
2
  

4،ص1996، اساس انثالغح ،يكرثح نثُاٌ ، انطثعح االٔنٙ  نزيخشر٘ا -
3
  

8طرف فٙ فٍ يسرظرف ، صرشٓاب انذٍٚ دمحم تٍ احًذ ،انًس -
4
  

9،دار انشرٔق ،ص71993سٛذ لطة ،انُمذ االدتٙ اصٕنّ ٔيُاْجّ،ط -
5
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كعخفو ابغ خمجكف في مقجمتو) ىػ اإلجادة في فشي السشطػـ كالسشثػر ، عمي أساليب العخب كمشاحييع مغ 
أذا أردكا تعخيف ىحا الفغ قالػا ‘شعخ عالي الصبقة كسجع متداك في اإلجادة كمدائل مغ المغة كالشحػ... ثع إنيع 

خبارىا كاألخح مغ كل عمع بصخؼ ؛يخيجكف مغ عمػـ المداف أك العمػـ الذخعية : األدب ىػ حفع أشعار العخب كأ
 (  .1مغ  حيث  مرادرىا فقط كىي القخآف كالحجيث )

 أما الذعخ فقاؿ ابغ زيجكف عشو:
كىػ الكالـ السػزكف السقفى  كمعشاه الحؼ  اعمع أف لداف العخب ككالميع عمي فشيغ في الذعخ السشطػـ  ،

تكػف أكزانو  كميا عمي ركػ كاحج كىػ القافية . كفي الشثخ كىػ الكالـ غيخ السػزكف ، ككل كاحج  مغ الفشيغ 
               (2يذتسل عمى فشػف كمحاىب  في الكالـ )

 أما مفيـػ الذعخ في المغة كاالصصالح :
لكالـ السػزكف السقفى ، كالشظ أف ىحا ىػ السعشي الستدالع عمي صحتو يدتعسل لفع الذعخ يخاد بو  ا 

مشح عجة قخكف مغ الدشيغ . غيخ أف األصل في ذلظ ىػ أف ىحا الكالـ ىػ الشطع ، حيث يقاؿ : نطست الذعخ 
تأليف كنطست الخخز إؼ جسعتيسا في السدمظ ، يخاد بو تختيب الكالـ شبقًا لمػزف كالقافية كالشطاـ كالتشطيع كال

كالتختيب .فإف ألف بيغ الكمسات كرتبيا فقج نطسيا . كمغ ىشا أشمق عمي كتابة الكتب كعمي كتابة الذعخ أيزا في 
 (3المغة الحجيث)

فالذعخ ىػ مغ الذعػر كىػ اإلحداس .يقاؿ: شعخت كاستذعخت بو إذا أحددت بو    .ككل كالـ يعبخ  
ثارتيا فيػ شعخ.سػاء كاف مشطػمًا أك مشثػرًا .كمغ ىشا قالػا: عغ الذعػر كاألحاسيذ الشفدية أك يكػف سببًا إل

الذعخ السشثػر .فأنو شعخ مغ زكاية كػنو مسثاًل لمذعػر كاألحاسيذ ككسا نعمع أنشا لساذا نقػؿ : نطست الذعخ . 
مترفًا  أؼ أني أخحت الكالـ السعبخ عغ األحاسيذ كالذعػر خمعتو مشطػمًا يعشي مػزكنًا كمقفي . فأصبح الكالـ

بكال الشاحيتيغ اعشي الػزف كاألحاسيذ معًا كمغ ىشا يسكششا أف نمتفت أف بيت مفيػـ الشطع كمفيػـ الذعخ ندبة 
 العسػـ كمغ كجو، مغ حيث أف السػرد يسكغ تقديسو إلي أربعة أقداـ :

 القدع األكؿ :
الشفدي  فيػ السشطع كمغ  ما يكػف مشطػمًا يعشي مػزكنًا كمقفي ، مع كػنو معبخ عغ األحاسيذ كالذعػر

 أمثمتو:
 ألعحب هللا أمي أنيا  شخبت       حدب الػحي كأرضعتو لي في المبغ
 ككاف لي كلجا ييػؼ أبا حدغ       فرخت مغ ذؼ  كذا اىػؼ اباحدغ

 القدع الثاني :

                                                           

9-7حايذ احًذ انطاْر ، ص حمٛكعثذ انرحًٍ اتٍ خهذٌٔ ، يمذيح تٍ خهذٌٔ ، ذ- 1
  

724، ص  انًصذر َفسّ -
2
  

-   5و ، ص 1996انزيخشرٖ ، أساس انثالغح ، يكرثح نثُاٌ ، انطثعح األٔنٗ 
3
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بعس الجيات العمسية كنحػىا  ما يكػف مشطػمًا بالػزف كالقافية ، إال انو ال يعبخ عغ األحاسيذ بل عغ 
، كالتاريخ كالشحػ أك غيخىسا .كىػ الشطع كليذ شعخًا لفقجانو جانب الذعػر ، كاف سسيشاه شعخًا .إال أف ىحا 

 -كمغ أمثمتو: ذلظ.كإف أصبح حكيقة بعج  األصل.في تعساؿ مجازًا االس
 مثاؿ قػؿ ابغ مالظ في الفتيو في الشحػ:

 اسم وفعل ثم حخف الكمم        كالمشا لفظ مفيج كاستقم     
 القدع الثالث :

ما كاف معبخًا عغ األحاسيذ مغ دكف نطع كقافية . كىػ الذعخ السشثػر أك الشز األدبي كنحػه كىػ  
 كمغ أمثمتو: –ليذ في مرصمح الشاس بذعخ إال انو في المغة األصمية كحلظ 

 ب حبيبيأف قمب الحبيب يشبس في صجرؼ سبحاف هللا كأنو قمبي ال قم
 القدع الخابع :

ما كاف فاقجًا لكال الجيتيغ يعشي اإلحداس كالػزف . كىػ كل كالـ اعتبارؼ بميغًا كاف أك اعتباريًا .كمغ 
 امثل ىحا الكالـ الحؼ تقخائو.

خالصة القػؿ نعخؼ أف االستعساؿ األعسق لمذعخ يتبع الذعػر سػاء كاف مشطػمًا آـ ال كاالستعساؿ 
الػزف كالقافية سػاء كاف فيو شعػرًا أـ ال, إال أف االستعساؿ الغالب لمذعخ ىػ في الشطع عسػمًا  األعسق لمشطع يتبع

 كإف كاف ال يخمػ مغ تدامح  عمي كل حاؿ .
 ( 1)القػؿ.كالذعخ مشطـػ  العخب:قاؿ ابغ مشطػر في لداف 

الفقو الذخع عمي عمع كإف كاف كل عمع شعخًا، مغ حيث غمب عمي  غمب عميو لذخفو بالػزف كالقافية .
 الذخع كالعػد عمي السشجؿ .كالشجع عمي الثخيا كمثل ذلظ كثيخ.

كربسا سسػا البيت الػاحج شعخًا حكاه االخفر ،قاؿ بغ سيجة : كىحا ليذ بقػؼ إال انو يكػف عمي تدسية 
 .الجدء باسع الكل كقػلظ الساء جدء مغ اليػاء لشطافتو مغ اليػاء  كاألرض لمقصعة مغ األرض 

قاؿ األزىخؼ :الذعخ القخيس السحجكد بعالمات ال يتجاكزىا كالجسع أشعار ، كقائمو شاعخ ، ألنو يذعخ 
ما ال يذعخه غيخه ، إؼ يعمع كرجل شاعخ كالجسع شعخاء . كقاؿ أيزا كالقخيس الذعخ ، كىػ االسع كالقريج 

 سذتخؾ المفطي.كلع يبغ ابغ مشطػر سبب تدسيتو بالقخيس فكأنو مغ ال–كالتعخيس صشاعتو 
كالذعخ أيزا اصصالحًا في عمع السشصق باعتباره احجؼ الرشاعات  الخسذ ىشالظ . كىي صشاعة 
البخىاف ، كصشاعة الخصابة ، كصشاعة السغالصة كصشاعة الججؿ ، كصشاعة الذعخ ، كصشاعة ليذ شعخًا بالسعشي 

لمعاشفة كالذعػر . كالحدف كالفخح ، كالغزب السفيػـ ، كإنسا سسيت بحلظ لكػنو مكػنًا مغ مقجمات كقزيا مثيخة 
 كالخضاء كغيخىا.

 -الذعخ فى عيج السيجية :

                                                           

-، نساٌ انعرب ، يادج شعر اتٍ يُظٕراالفرٚمٙ   -
1
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لقج ىدت الثػرة السيجيو كججاف االنداف الدػدانى كاعادة صياغة البحث عغ االصػؿ عمى اسذ      
ججيجة مغ الرجؽ كاالصالة كاتزح اخيخًا اف مبجا الجدالو كاف ضسغ االسمحو الكثيخة التى حارب بيا السثقفػف 

يشكخ  ذلظ االنكار صخيحًا كىكحا  العيج التخكى الثبات  عخكبة الدػداف فى الػقت الحػ كاف فيو حكع االتخاؾ
خخج الذعخ اخيخًا ) مغ خذػـ البيػت(  التى نرخت عمى عخكبة الدػداف كاجارت المغة العخبيو ساعة اليجػـ مغ 
جانب الثقافو التخكيو عمييا امافى مزسارالقريجة التقميجيو كالتجخبة العامة التى يعيذيا الجساىيخانحاؾ كقج سمظ 

ف شتى لالتراؿ بيحه الجساىيخ اذا اتخح مغ السػقف ماييع تمظ الجساعو كاتخح مغ لغة مثل ىحا الذعخ شخائ
 لذعخ البيدصة كالدميسة التخكيب جدخًا  سيل العبػر .

كخيخ مثاؿ ليحا الشسػذج ىػ شعخ الحديغ بغ الدىخاء كالحػ الحطو عشو ) عبجه بجكػ  1.الفخاد الجسيػر
انو ) لػ سمع لو قدط كبيخمغ قػة االسمػب فيػ عمى حع الباس بو مغ الثقافو لكغ شعخه ىحا اكؿ استقالؿ فى 

ة اتخاذ الذاعخ مػقفًا الصابع العاـ لمذعخ الدػدانى ( كلعل ضعف االسمػب الحػ اشاراليو الشاقج ناتج عغ محاكل
كسصًا فى المغة مغ تعبيخ مفيػـ كمدتداغ النو لع يتبق فى الذعخاء اال نػعاف شاعخ اقتزى بذعخ الرشعة 
التقميجػ فابتعج عغ اىتساـ الشاس كاخخ اليسمظ سػػ شعخه الرػفى الخكيظ كىحا اقعج بو الدمغ عغ بمػغ مختبة 

خصػات لالماـ ) كالحديغ بغ الدىخاء( استصاع اف يخخج فجاة مغ  الذاعخ كفى زمغ سارت فيو القريجة العخبيو
 (1)اسخ العيج التخكى ليديخ فى مقجمة مديخة الذعخ الدػدانى .

نحػ مذارؼ التصػر حتى فى شعخه الحػ يبجك تقميجنا )الذعخ الحجيث فى الدػداف عبجه بجكػ     
 (2)ـ (1964

اصػلو العخبيو اكثخ صجقا كامانو فاسمػبو بديط غيخ معقج كبيحا التعبيخ الجدؿ تكػف كسيمة الذاعخ نحػ 
كلغتو سيمة كفى متشاكؿ االدراؾ . كميسا يكػف مغ شئ فاف السدتػػ االدبى ليحه الفتخه مغ ناحيتى الذكل 
كالسزسػف اك مانالحطو عميو انو اكثخ مسا نطع فى العيج التخكى بل انو اكثخ مسا نطع فى عيج الفػنج كعمة ىحه 

ة  قياـ الثػرة السيجية فقج اشمقت ىحه الثػرةالذعخ مغ عقالو فانصمق الذعخاء يشطسػف القرائج الصػاؿ كالقرار الكثخ 
 ( .3)فى مػضػعات مختمفة 

 اغخاض الذعخ فى عيج السيجيو :
 ىجاء  –رثاء  -مجح
 يج لمجعػه السيجية كانرارالثػرة  ح معطسو تاي*السج     

 *اليجاء فكاف يسثل معارضة السيجية 
*الخثاء فكاف فى رثاء السيجػ كاعػانو ككاف مغ الصبيعى اال يكػف بكاء اال عمى مغ فقجتيع الثػرة السيجية مغ 

 1قادتيا كابصاليا 
                                                           

1
 50ص 1994معجع ادباء الدػداف , عػف الذخيف قاسع كاخخكف, الييئو القػمية لمثقافة كالفشػف, الخخشـػ   

 14ص1197ط 1بذخػ اميغ , دار االرشاد لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , الخخشـػمع شعخاءنا القػمييغ ,   2
 
 الذعخ في الدػداف عبجه بجكؼ , عالع السعخفة الشػعية درسات في الذعخ  3
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  -شعخاء عيج السيجيو :
سخ البشاكالذيخ دمحم يعج ابخز شعخاء فتخة عيج السيجيو الذيخ الحديغ بغ ابخاليع بغ الدىخاء كالذيخ دمحم ع

 عسخ االزىخػ كالذيخ دمحم الصاىخالسجحكبػالذيخ دمحم الذخيف كالذيخ عبج الغشى الدالكػ .
  -خرائز الذعخ فى عيج السيجيو :

 / الرشعو كالتكمف كىحه قج تسثمت معطع مطاىخىا عشج الذيخ الحديغ بغ الدىخاء 1
 / تكمف التعبيخ 2

خكرصف االلفاظ مسا تؤدػ احيانا لمغسػض كالتعقيج  بل كيعػؽ ككاف مغ الذعخاء مغ يتكمف التعبي
االنصالؽ الذعػرػ كاالنحجار التعبيخػ اكثخ مغ غيخه مغ الػاف التكمف كلكغ ىحا المػف كاف قميال لع يبمغ درجة 

غ الطاىخة ككاف ىحا يتزح عشج الذيخ الحديغ بغ الدىخاء كمغ الدسات العامو لقرائجه مع تفاكت بيشيا فيو كم
 2امثمة ذلظ عشجه مانججه فى قريجتو 

 دعاؾ كمل الشفذ لػالؾ مغ كال * بو ىػ فى البيجاء كاه مػلع
 فعر ىكحا اما ىكحا غيخ ماتخػ * مغ االمخ التخفع بامخ تخػ امخه

/ البجء بذصخ كالختع بو :كمخة اخخػ نجج ذلظ عشج الذيخ الحديغ مرحػبا بالراله كالتدميع عمى رسػؿ هللا 3
 فى الختع فيػ قج فعل ذلظ فى ىسديتو التى يقػؿ فى ختاميا :كالو 

 كعمى الشبى كالو صمى الحػ * كصل الرالة )فصاليا ( العطساء
 ككحلظ سمع ذا العال ما انذجت * بخح الخفا ما الحق فيو خفاء

 -/ نطع التاريخ :4
  (1) يجه مؤرخا لبشاء الكبو فيقػؿالذاعخ عبج القادر فى قريجتو التى يرف فييا قبة السيجػ كيخثيو يختع القر

 كقف خاضعا كارجػ بقػؿ مؤرخا** * بكبة ميجػ االناـ تخػ ىجػ
ما فعمو الذيخ  ق 1307=   10601  123  69   504      / تزسيغ القريجه اسع الذاعخ :مغ ذلظ5

 دمحم عسخ البشا فى قريجتو الثانبو حيث قاؿ : 
 االقالو اف بجت عثخات كقج قمتيا كانا الفقيخ ) دمحم ( * ارجػ

 / تكخار االلفاظ كىحه كاضحة عشج الذيخ الحديغ كتكخار اكليت فى قػلو 6
 كاكليت مااكليت عقج مشطسا * كلكشو بالسجج مشو مخصع

 / األثخ العمسى 7
 كمغ مطاىخه قػؿ الذيخ عبج الغشى الدالكػ فى مجحو لمسيجػ 

 يو خفاءىال رايتع مػجبات الرجقات فيسا*** يجعى اك ليذ ف

                                                           
 49ص1977الحخكة الفكخية في الدػداف, دمحم ابخاليع ابػسميع , الخخشـػ , دار الصباعة   1
 52ص 1994سع كاخخكف, الييئو القػمية لمثقافة كالفشػف, الخخشـػ معجع ادباء الدػداف , عػف الذخيف قا 2
 55ص1197ط 1مع شعخاءنا القػمييغ , بذخػ اميغ , دار االرشاد لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , الخخشـػ 3
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الحجيث عغ السػجبات كىػ مغ كالـ الفقياء كمرصمحاتيع كاثخ العمع كالترػؼ ضاىخ فى قػؿ الذيخ  
  الحديغ فى مجحو السيجػ

 إن كان عمم العقل غيخ مهصل * الى شخح عمم الدخ اذ لم يدل قذخا
/ السبالغة كاإلحالة : ىشاؾ ابيات متفخقة ترل فييا السبالغة درجة اإلحالة ,ذلظ مع كجػد السبالغة السدتداغة 8

 فى ىحا الذعخ فسغ ابيات السبالغة كاإلحالة قػؿ الذيخ البشا 
 اوجعتيا سيخا  فرارت ضسخا  * كالل شك يشجمى ويغيب

السسجكحيغ كمع لصافة التعبيخ فيو كارتياح الشفذ  ىحا البيت يرف بكخات العيذ التى زجخىا كحثيا نحػ
 لو , فإف فيو إحالة مغ نػع احالة الستشبىء فى قػلو 

 كفى بجدسى نحهال  انشى رجل * له ال مخاطبتى اياك لم تخنى
 / السحدشات البجيعية كالػاف البياف 9

مغ شعخاء التخكية , كلكغ  جاءت السحدشات بقمة فى اشعارىع برفة عامة , كشعخاؤىع أقل استعسااًل ليا
  كاف شاعخاف يكثخاف مشيا , كىسا الذيخ عسخ األزىخػ كالذيخ دمحم عسخ البشا فسغ جشاسيع قػؿ الذيخ عسخ األزىخػ 

 فإن أشار بطخف العين ىم حسمها * او البشان فقج بانها عن البان
 ىاجها وماجها كان قامت قيامتيم * يا بخق مالك قج فخقت خالن

 جانذ بيغ البشاف كبانػا كالباف( ككحلظ بيغ ىاجػا كماجػا .فيػ قج 
 / اإلقتباس مغ القخآف الكخيع مثل قػؿ البشا 10

 فأثخن نقع السهت فى عخصاتيم * واغخن صبحا  اذ عمت اصهات
 فيػ مقتبذ مغ قػلو تعالى :)) السغيخات صبحًا فاثخف بو نقعا ((

 / ايخاد الحكسة : 11
فى العرخ التخكى , ككاف ىحا نتيجة ألثخ التجارب السباشخة , غيخ اف أيخاد الحكسة ىشا اعسق مشيا 

الحكسة كاف بخاصة مغ سسات شعخ اليشا ال سيسا فى قريجتو الثانية كلجؤ الذاعخ فييا لمحكسة اكدبيا شيئًا مغ 
ى ىحه القريجة ما التخكيد كاالقتراد فى المفع , كلكشو قيجىا اكثخ بػحجة البيت بل بجدئيتو كمغ حكع الذاعخ ف

 نقخؤه فى مصمعيا ىكحا 
 الحخب صبخ كالمقاء ثبات كالسػت فى شأف اإللو حياة

 الجبغ عار كالذجاعة ىيبة * لمسخء ما اقتخنت بيا العدمات
 كالربخ عشج الباس مكخمة * كمقجـ الخجاؿ تيابو الػقعات

 كاالقتحاـ الى العجك مدية * ال يدتصاع لشيميا غايات
 يا لو اجل متى * يشقزى فميذ تديج خذياتالعسخ فى الجن

 -نسهذج لمذعخ فى عيج السيجية :
 الذاعخ / دمحم عسخ البشا
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ق تمقى العمع باالزىخ اترل بالسيجػ كصار مغ السقخبيغ 1264عالع سػدانى كشاعخ , كلج بخفاعة سشة 
 الثشائى .اليو , كمغ الخميفة عبج هللا كمغ تػلى مشاصب فى القزاء الذخعى فى عيج الحكع 

 .كمصمعيا و السذيػرة مغ اربعة كستيغ بيتاً قج بمغ بو الحساسة لمسيجية أقرى درجاتو نطع ىحا الذاعخ تاتي
 الحخب صبخ و المقاء ثبات* والسهت فى شأن األلو حياة

 -كقرخىا عمى السػضػعات االتية :
 عارؾ السيجػ/ كصف م3/ الحث عمى القتاؿ كالتخغيب فى الجياد 2/ مجح انرار  السيجػ 1

 : 1جاءت بجاية القريجة حثًا عمى الجياد كتخغيبًا فى الذيادة كانو بحث مدبب قاؿ
 الحخب صبخ كالمقاء ثبات* كالسػت فى شأف االلو حياة

 قـػ اذا حسى الػضيذ رايتيع * شع الجباؿ كلمزعيف حساة
 كلباسيع سخد الحجيج كباسيع * شيجت بو يػـ المقاء الغارات

 السػت فى عخصاتيا * كاغخف صبحًا اذعمت أصػاتفأثخف نقع 
  -مػضػع القريجه :

 دعػة االنرار الى مػاصمة الجياد ككصف معارؾ السيجػ كمجحو   
 فى قػلو : -االقتباس مغ القخاف :

 الحخب صبخا كالمقاء ثبات * كالسػت فى شاف االلو حياة 
 اقتبذ مغ قػلو تعالى ) كالتحدبغ الحيغ قتمػا فى سبيل هللا امػات بل احياء عشج ربيع يخزقػف ( 

  -كفى قػؿ :
 فى الدمم تمقاىم ركعا سججا * اثخ الدجهد عمييم وسسات

 اقتبذ مغ قػلو تعالى ) سساىع فى كجػىع مغ اثخ الدجػد ( 
ا الذاعخ كبيحا كسا قخر الذاعخ . اعمػا ديغ اإللو كىحا ما كاف يفعمو جشػد السيجػ فى السعارؾ كسا حجثش

أعجاء هللا كأس السشية ككصف دمحم عسخ البشا  –كشخحػا صجر الخسػؿ )ص( كاخافػا العمج الكفار , كسقػا اعجاءىع 
السعارؾ مغ حيث ىى معارؾ خاضيا  جشػد شجعاف مدتبدمػف كثيخكف يحسمػف اسمحة كثيخة فتاكة كيحدشػف 

 فػؽ ىحا اتكياء يؤمشػف باهلل كبالغخض الحػ يقاتمػف مغ اجمو لحلظ انترخكا كقتمػا أعجاءىع تقتيال .استعساليا كىع 
كيمى ىحا الثشاء الحػ أزجاه الذاعخ لجياد االنرار كلجيجىع فى اعالء الجيغ كشخح صجر الخسػؿ )ص( 

لقتاؿ كاعكبو بسجح االنرار ثع كحث عمى القتاؿ كمشازلة االعجاء كقج بجأ ىحه القريجة بالحث عمى ا لجياد كا
كصف لسعخكة مغ معاركيع بعجه عاد الى السجح مخة اخخػ كيبجك لشا اف الذاعخ مشفعل النو لو رغبة ممحة يتػؽ 
الى تحكيقيا كلعل تمظ الخغبة ىى رغبة الذاعخ فى انترار السيجػ كاستيالئو عمى زماـ االمػر فى البالد كى 

 الخغبو االعغ شعػر كششى كحسيو ديشيو .يعيج مجج االسالـ كالترجر ىحه 
 -دمحم بغ الصاىخ السجحكب:
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ىػ أحج العمساء األعالـ كشاعخ مغ شعخاء السيجية كيشتسي إلي أسخة السجاذيب السذيػرة بالعمع كالرالح  
 )شعخاء الدػداف( يقػؿ في قريجتو ىشجكب:

 ىشجكب تعخؼ صبخنا
  

 كيف إرتكبشا لمسراعب
   

 كىذيع تذيج عدمشا
  

 كيف إدرعشا لمسرائب
   

 -مػضػع القريجة: 
كاف دمحم بغ الصاىخ السجحكب في جير الخميفة عبجهللا السعدكخ في )ىشجكب( فػرد أمخ إلي القائج عثساف 

 دقشو باإلندحاب مغ السجيشة.
 المغة:

 األلفاظ كالتخاكيب فريحة.
 البياف:

 كالثالث.في البيت األكؿ إستعارة، ككحلظ في البيت الثاني 
 -شخح األبيات:

 كيتجمى اإلعتجاد ك اإلعتداز قػة في البيتيغ.
 جدعًا كال خػؼ الشػائب ما إْف رحمشا عشيسػ

   
 فميجر ذا كل األجانب بل شاعة لػ ليشا

   
 الحسية الجيشية بادية في بيتيغ:

 نحي لجيغ هللا بل
  

 في شأنو نمقيى السعاشب
   

 متػسميغ إليو بالسيجؼ
 

 كل راغب كجية
  

 

 

 السحهر الثالث 
 شعارىمأشعخاء اسيسها في تحخيخ الخخطهم ونسازج من  
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الجكر الكبيخ الحؼ لعبو الذعخ العخبي الدػداني إباف الدػداني في أياـ الجعػة السيجية  لذعخ العخبي
مشاصخة الجعػة السيجية، كذلظ الجعػة السيجية لعب الذعخ العخبي الدػداني دكرًا بارزًا ككبيخًا ال يقل عغ الديف في 

بسا لو مغ إلياب جحكة الجعػة، كأف مياـ القرائج الثػرية أشج كقعًا كألسًا في صجكر أعجاء الثػرة مغ كقع الحداـ 
  .السيشج، كمغ ىشا تأتي أىسية القرائج الثػرية

خ بتحخيخ الخخشػـ قر يجتاف رائعتاف مغ كمغ أركع ما نطع في الذعخ العخبي الدػداني الحساسي الحؼ بذَّ
  .(ضسغ مجسػع قرائج كثيخة كىسا رائعتا )دمحم عسخ البشا( ك )الحديغ إبخاليع زىخا

، كىسا قريجتا )الذيخ دمحم أحسج  ككحلظ إلى جانب ىاتيغ الخائعيغ نجج قريجتيغ ضافيتيغ صػرتا معخكة الخخشـػ
  .ىاشع( ك )الذيخ دمحم شاىخ السجحكب(، كأعج القارغ بأني سأتشاكليا الحقًا إللقاء الزػء عمييسا بإذف هللا

لذاعخ الكبيخ الذيخ الجميل )دمحم عسخ البشا( كقبل أف نمج إلى رائعة ا (رائعة الذاعخ الكبيخ )دمحم عسخ البشا
نذيخ إلى الكمسة السؤثخة التي ألقاىا الخاحل األديب الرحافي الديج حديغ شخيف في تأبيغ الذاعخ دمحم عسخ البشا، 
 قائاًل عشو إنو كاف قارئًا مجػدًا لمقخآف كقج حباه هللا برػت جسيل، عالكة عمى ذلظ كاف أحج شعخاء دكلة السيجية..
كاف يعبق بالدسػ الخكحي كالػججاني، ككاف يتفخد في قيع الفخكسية كالشججة، كأصبح مغ الحيغ ُيذار إلييع بالبشاف 

  .ـ1919في االرتقاء بيحا الشػع إلى مخاتب عميا، حتى أتتو السشية في الثالث مغ فبخايخ 
. كقج قيل أف كال شظ أنيا تعتبخ مقجمة عمى القرائج الحساسية التي نطسيا الذاعخ بسشا سبة تحخيخ الخخشـػ

، فكانت مقجمة كفاتحة خيخ بذخت بتحخيخ  الذاعخ نطسيسا في مجيشة الخىج قبل شيػر مغ معخكة تحخيخ الخخشـػ
. كعشجما أنذج   الخخشـػ

الذاعخ )البشا( رائعتو ىحه أماـ االماـ السيجؼ شخب اإلماـ ليحا السعشى كأبجػ إعجابو بيا، كأثشى عميو 
  .معانييا البميغة كما دلت عميوكتجاكب مع 

كشخب االماـ ليحا السعشى كاستحدشو، كركػ االخياريػف أف االماـ كاف يدتسع إلى الذعخ الجاعي إلى 
الفزيمة كاليجاية كالحكسة، ككاف يصخب لمسعشى الكخيع فيو. كردد قػؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كىػ القائل 

  .البياف لدحخا( عشجما استسع لذعخ الخشداء السكمػمة عمى أخييا صخخ)إف مغ الذعخ لحكسة كإف مغ 
  :ككاف اإلماـ السيجؼ كثيخًا ما يدتجؿ في بعس خصبو الحساسية بسصمع القريجة

الحخب صبخ كالمقاء ثبات السػت في شأف اإللو حياة كالستأمل في مصمع ىحه القريجة يجج أف عجد البيت 
حية البشاء الذعخؼ الفشي، أما مغ ناحية السعاني فإف صجر البيت جاء مكساًل لعجد جاء مكساًل لرجر البيت مغ نا

البيت. كىسا يؤدياف معشى كبيخًا. كتخاه استخجـ في ىحا البيت الرػرة البالغية كالجسالية بإسشاد الربخ إلى الحخب، 
اسشاد الثبات لمقاء كاسشاد الحياة كال شظ اف الربخ ىػ عسػد اإلسالـ، كىػ مفتاح الشجاح لكل العبادات األخخػ، ك 

لمسػت في سبيل هللا، ثع السػت في شأف هللا، حيث يجج السؤمغ السجاىج حياة ججيجة أفزل مغ حياتو الجنيػية، 
( مغ سػرة آؿ عسخاف )كال تحدبغ الحيغ قتمػا في 170ػػ 169قاؿ هللا سبحانو كتعالى في محكع التشديل اآلية )

( فخحيغ بسا أتاىع هللا مغ فزمو كيدتبذخكف بالحيغ لع يمحقػا بيع 169ياء عشج ربيع يخزقػف)سبيل هللا أمػاتًا بل أح
 .)170مغ خمفيع أال خػؼ عمييع كال ىع يحدنػف)
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ككأنسا اقتبذ شاعخنا )البشا( ىحا السعشى مغ اآلية، ككيف ال يدتكيع ذلظ كصاحب الجعػة قاؿ قػلتو: )انا عبج 
السقبػريغ حتى يدتكيسا(. كلسا كاف األمخ كحلظ فقج أحيا االماـ السيجؼ فخيزة مأمػر بإحياء الكتاب كالدشة 

  .الجياد في سبيل هللا كفي سبيل الػشغ حسايًة لألرض كالعخض
إف الذاعخ )البشا( في رائعتو ىحه يخاشب السجاىجيغ  .(كقجيسًا قيل: )إف حب األكشاف مغ االيساف

ال بغ عار كالذجاعة مكخمة، كاإلنداف ى الجياد في سبيل هللا، فالجأصحاب اإلماـ السيجؼ كيحخضيع كيحثيع عم
 يشجػ مغ السػت كلػ كاف في بخكج مذيجة فعالـَ الخػؼ كالتخدد؟ 

 الجبغ عار كالذجاعة ىيبة 
 لمسخء ما اقتخنت بو العدمات 
 كالربخ عشج البأس مكخمة 
 كمقجاـ الخجاؿ نياية الػقفات 

الستساسظ لمقريجة، كنجج أف كل بيت لو معشى كبيخ، ككل كمسة تفدخ بعزيا مثل الجبغ كىشا يبجك ضاىخًا البشاء 
عار كالذجاعة ىيبة باختيار جسيل، كأيزًا الربخ مكخمة كاالقتحاـ مدية، كتطيخ آيات القخآف الكخيع في بعس 

ى: )إذا جاء أجميع ال أبيات القريجة مسا يشع عغ تعمق الذاعخ بألفاظ القخآف، مجدجًا قػؿ هللا سبحانو كتعال
  .(يدتقجمػف ساعة كال يدتخخكف 

كنجج الذاعخ يدتخجـ لفع الحخب بالػغى متجشبًا التكخار كاالستفياـ. كفي قػلو عالـَ يديج السعشى قػة كتأثيخ، 
 مؤكجًا أيزًا تأثيخه بالقخآف في قػلو )بيع الشفذ(، مدتشبصًا ذلظ مغ قػلو تعالى: )إف هللا اشتخػ مغ السؤمشيغ

 . (أنفديع كأمػاليع بأف ليع الجشة
 ثع يخاشب شاعخنا الفح 

 إف الجياد فزيمة مخضية 
 شيجت بسحكع أجخىا اآليات 
 قج حاز ىحا االفتخار جسيعو 
 صحبة اإلماـ الدادة القادات 
 قـػ إذا حسى الػشيذ رأيتيع 
 شع الجباؿ كلمزعيف حساة 

أحيا اإلماـ السيجؼ سشة الجياد، ككحلظ كاف األنرار أحباب اإلماـ، يتػقػف إلى لقاء هللا شمبًا  ىكحا
لذيادة كال شيء أماميع غيخ نرخة الجيغ. ككانػا يخددكف الجالالت دائسًا كشعارىع عمى الجكاـ في شأف هللا الجيغ 

  .مشرػر
التاريخ مذجكىًا كمذجكدًا كمبيػرًا أماـ انترارات اإلماـ  ىحه ىي الثػرة الحكيكية في مخاحل غميانيا، كىشا يقف   

السيجؼ، ككيف تحػلت الجعػة إلى ثػرة عارمة جارفة.. ككيف انترخ الزعيف عمى القػؼ؟ فأصبح الزعف 
قػة.. كالقػة ضعفًا. كىشا تتجمى عطسة الجعػة السيجية. كىي مغ ضسغ الكخامات التي الزمتيا، كتجمت أيزًا 
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لدػداني كالتفافو حػؿ قائجه، مدجميغ بصػالت كشجاعة ال مثيل ليا تطل أبج الجىخ مفخخة ليحا عطسة الذعب ا
  .الذعب، كحق عميشا أف نفخخ بحلظ بيغ األمع

حتى قاؿ عشيع )تذخشل( قػلتو السذيػرة: )كانػا أشجع مغ يسذي عمى األرض، مخكا باآللة كلع يقيخكا، 
  :شاعخنا )البشا( في رائعتو ىحه البصػالت فيقػؿكيدجل  .(كتمظ عالمات الخجػلة الرامجة

 يا أييا األنرار إف صشيعكع 
 شكخ اإللو لو كتمظ لبات 
 أعميتسػا ديغ اإللو ما بكع 
 إال الثبات تديشو الػثبات 

 كشخحتسػا صجر الخسػؿ دمحم 
 بالفتح كانكذفت بكع ضمسات 
 كالفخخ فخخكع كفخخ سػاكسػا 
 محس إدعاء ما لو إثبات 

يشتقل الذاعخ )البشا( إلى السجاىجيغ أنرار هللا كأحباب اإلماـ السيجؼ محخضًا ليع لتحخيخ الخخشـػ ثع 
  :مغ دنذ السحتميغ، مدتأندًا بقػؿ الذاعخ العخبي

  الديف أصجؽ إنباًء مغ الكتب
 أنتع جيابحة كخاـ ما لكع 

 في الرجؽ مغ شبو كال شبيات 
 كإذا العشاية قارنت عـد الفتى 

 داعيو كىاف مسات نجحت م
كىشا يطيخ التذخيز الجسيل  «إذا العشاية قارنت عـد الفتى»كلظ أف تتأمل االستعارة الجسيمة في قػلو 

  .لمعشاية بأنيا امتشاف تقارف عـد الفتى
  :كقج استيل شاعخنا الحديغ رائعتو بسجح اإلماـ السيجؼ حادؼ الخكب كقائج الثػرة

 بخح الخفا ما الحق فيو خفاء 
 كتعالت اآليات كاألنباء 

كبعج أف أصبحت الثػرة في حكع السؤكج كاعتخؼ بػاقعيتيا كأنيا أصبحت حكيقة ماثمة كال مجاؿ إلنكارىا 
  :إال عمى خفاش يشكخ ضيػر ضػء الشيار، مجح اإلماـ السيجؼ قائالً 

 ميجؼ رب العخش مشتطخ الػرػ 
 كإلى الػالء كاألكخمػف كراء 

 لى اليجػ الدابق ابغ الدابقيغ إ
 مغ معذخ نتجت بيع زىخاء 
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 بذخػ لشا بطيػر ميجؼ الػرػ 
 إيو كنعسى بعجىا نعساء 

ثع يتجمى شاعخنا السبجع الحديغ إبخاليع زىخا كيخسع بخيذتو صػرة ذات ضالؿ كألػاف عغ نتائج معخكة 
ل اليمع كالخعب في الخخشػـ.. كيأسى عمى صػر الخخاب كالجمار الحؼ أصاب العاصسة السأىػلة بالدكاف، إذ دخ

كلحلظ كاف اإلماـ السيجؼ حخيرًا كل الحخص بأف تدتدمع الخخشػـ بال قتاؿ، الذيء  ..قمػب الشداء كاألشفاؿ
كحساقتو كصمفو اضصخ الؤماـ لتشفيح  (الحؼ جعمو يصيل في كقت اإلنحارات كالسػاعع. كلكغ أماـ تحجيات )غخدكف 

لخخشػـ لتحخيخىا مغ دنذ الصغاة أعجاء هللا. كىي صػرة بخيذتو قخارات مجمذ الذػرػ القاضية باليجػـ عمى ا
 1تعخيف شعخ الحساسة :تعبخ عغ جدامة الحجث الثػرؼ 

فتخة الثػرة السيجية كاف ىشالظ شعخاء كثخ ليع اسيامات كاضحو باشعارىع الحساسيو في االنترارات 
 ::::الستػاليو التي حققتيا الثػرة السيجية كعمى سبيل السثاؿ 

 نحغ سيػفيا ذاعخ الكبيخ عكيخ الجامخ ) يخاشب االماـ السيجؼال
 نحغ رجاليا نحغ زنػدىا

 نحغ ركيدتظ الفػقا الكخاع مدشػدة
 الحخ ما بيفػت السغ أبػه مؤرخ
 زػ كد األسج بتقّػػ كمسا فّخخ

 
 أبػؾ نػر حق مرّفى مغ الّشبى كمتدمدل
 كإنت خخجت مرباح مشػ جيت متدمدل

 بيظ متػّسل ما خاب الشجه مػالىػ
 إياؾ الػسيمة الغيخه ما فى مػّصل

 مغ قبل
 شعخاء البجيخية الذافعية قرائج في مجح السيجؼ كالثػرة كالثػار .كسا كتب كد سعج كحاج أبػزيج كد سػركتي مغ  

كأدب الثػرة السيجية عاميًا أك عخبيًا في جسمتو يعج ذخيخة أدبية كفشية ذات قيسة تاريخية كبخؼ كقج سجل كل أحجاث 
خاصة، كأعجدت لو ىحا البحث كالعخبي دراسة الثػرة تدجياًل كاقعيًا كيدتحق أدب الثػرة بذكيو الذعبي أك العامي 

تسثل أدب السقاكمة كإستشياض ىسع الذعب كالثػار بسفخدة عامية  الثػرية التيخاصًا كأكرد فيو نسازج مغ القرائج 
سػدانية ليا إيقاعيا الػششي في قمػب السجاىجيغ حتى يخؼ القارغ إلي أؼ حج كاف أدبشا الذعبي أك العامي في 
كل مخاحمو يتجاكب مع السجتسع الدػداني كيدتشيس ىسو فسغ الذعخ الثػرؼ الحساسي ما قالو كد سعج في مجح 

  ائج الثػرة السيجيػفي قريجتو السذيػرة "شكخًا يا أبصاؿ" كمغ أبياتيا :ق
                                                           

 11ص2112يذَٔح دائرج انًعارف , د.ًَٛر٘ سهًٛاٌ عهٙ ,يٕلع انًذَٔح عهٗ انُد  - 1
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 اـــــــان مالييـــــــــــــم الكــــوأمت الظم  أضحكت األرض بي حهمتك فييا     
 وبي ثياب القدط ليي راسييا وكاسييا       ـا بي جبال العجل أضحت مخاسيي     
 ومن شجة تهاضعه الشاس مهاسيـــــــيا  والبخكــــات ترابحيا وتساسييـا      

 بي بخكته الكخيم ىهن قهاسييا
 ومن قرائجه الحساسية في مجح الثهرة والثهار قريجتو السذيهرة التي مطمعيا : 

 (1"أصحاب اإلمام راكبين عهاتي الخيل")
 ومن أبياتيا قهلو في تسجيج الثهار الذيجاء : 

 كهنها ذكخاىم كالخاح يدكخنا   أسخع ياتمسيح بالذيجاء ذكخنا 
 زادو فخحانين ما قاله إتهكخنا   أسهد الحخب حين يجخمه الكخدا 
 الخصاص من دخهل القمعة ما حجخو   "عبجهللا أبه إبخاهبم" يعظم أجخو
 قجامه "الطميان" مثل الشعام يجخو   قيقخت الحجيج ما ضقت حجخو 

 ربو أكخمه في األخخة بالعافية  الشية الرافية  ود الرهفي صاحب
 طعشها في الكفار كأنيا قافية  عسخه ما ضخب غيخ ضخبة شافية 

في تحميل القريجة نالحع مجؼ إستخجاـ الذاعخ لمعامية الدػدانية التي ليا إيقاعيا الخاص في شحح ىسع الثػار 
كسا نالحع إستخجاـ األلػاف البالغية بالعامية كيشرح ذلظ مغ الشز أعاله نحػ تذبيو الثػار باألسػد كتذبيو 

لمكفار ككأنيا قافية أما الذاعخ أحسج أبػ الرػفي كأنيع الشعاـ الجارؼ ككحلظ شبو شعشة كدالصمياف كىع يفخكف 
 شخيعة فقج قاؿ في مجح الثػار :

 أصحاب اإلمام   بذكخ الشاجحين 
 الدالها السدخ   الفي الهزن راجحين 

 وفي قريجة أخخي يقهل ود تسيم في طخيقة إلي السيجي :
 القعاد إفالس ياناوي   لي ىجخة إمام الشاس 

 قخي ةالكخاس خمه  يا عمسا ويا دارس 
 ال دين إال بعج دواس   وندعها مشكم الهسهاس 

 كقاؿ الديغ أبػ كداكؼ في مجح الثػار كاإلماـ السيجؼ :
 عمي اإلماـ بايعػا   عاجبشي القـػ الدعػ 

 نالػ السشي 
 وبسجح اإلمام السيجي 

 نفي العقػؿ مغ الػسخ   عسمػ رسخ 
 زلت الزاعشا كجافيت الجنا   مشذػرؾ القػؿ بيو إتدخ 

                                                           
1
 ، يرجع ساتك  44يجًٕعح انمرشٙ فٙ انًذائح انُثٕٚح اذهشعثٛح، لرشٙ دمحم، ص   
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 جمت بظ أياـ الذتا   أكسمت أكصاؼ التشا 
 :ويقهل دمحم ود تسيم في مجح السيجي الثهار 

 ميجيشا كالجه إسسػ عبج هللا   مغ عمي الخج رسسػ 
 تمقي الخيخ عشجه خسػ   ىاجخ لي شخؼ عسػ 
 شيئًا لع تألفو  الشفذ   سػؼ لي قػـ "ىكذ" 

اإلماـ في مخاحميع أكتفي بيحه الشساذج الذعخية العامية الػششية الحساسيػة التي إستخجـ فييا شعخاء السيجية 
نابعة مغ كججاف كشعػر الذعب الدػداني الحؼ ييتشيس ىسو بيحه األلفاظ كالثػار بألفاظ عامية سػدانية أصمية 

ىؤالء الذعخاء كالرػر الفشية في البالغة صخك لشا الجارجة التي تذحشو بالغيخة عمي الػشغ كالعخض كأبشاءه عا
التي إستخجمػىا في نرػصيع الذعخية لشخؼ إلي أؼ حج سانج شعخاء السجائح كالحساس كالحخكات الثػرية الػششية 
بأشعار تعتبخ مغ أنجر كمغ أركع ما كتب في فشػف الذعخ العامي كأدب السقاكمة ضج القػؼ اإلستعسارية في 

الذعخ ليع دكر بارز في التزحية كالحرار كاإلستذياد حتى تحخرت الخخشػـ مغ قيػد الكفار هللف الدػداف فكاف 
 الحسج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتسة
 

 :الحسج هلل الحؼ كفقشي لكتابة ىحا البحث كالحؼ اسفخ بشتائج كتػصيات تتسثل في االتي
 كقج تػصل البحث إلى نتائج أىسيا: 
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 يعج األدب متسثال في الذعخ مخاءة االمة مغ التفريل في ىحه الجراسة   -1
 اسيع الذعخ الحساسي في شحح ىسع الذعب الدػداني خاصة اتباع السيجؼ كمخيجكه -2
لعب شعخ الحساسة مغ خالؿ السفخدة الدػدانية )العامية( دكرًا ميسًا في معاني الجياد كالشزاؿ   -3

 كاالستذياد.
 ويهصي البحث باألتي 

 مغ أىع  التػصيات التي تػصي بيا الجراسة:
 تتبع كدراسة مديج مغ الذػاىج الذعخية كالشثخية دراسة تفريمية.  .1
 دراسة كل شبقة مغ شبقات شعخاء السيجية مشفرمة متكاممة.   .2
 التجقيق في البحث عغ الشساذج الذعخية بالعامية الدػدانية .  .3
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