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 شعر السشاسبات في السهدية
( نسؾذجا    )تحرير الخرطـؾ

 
 

 أعداد دكتؾر :                                                         
 فعمي عيدي جؾغا                                                       

 جامعة اإلماـ السهدي                                                       
 قدؼ المغة العربية –كمية اآلداب 

 

 البحث مدتخمص

يهػػػػدؼ اػػػػ ا البحػػػػث رلػػػػي تشػػػػا ؿ د ر شػػػػعر السشاسػػػػبات فػػػػي السهديػػػػة  مػػػػدي تػػػػ   ر  

( نسؾذجػػا   ػػؼ  اسػػتشها  االنترػػاراتلتحق ػػ   الهسػػؼ لػػدي جػػيش السهػػدي )تحريػػر الخرطػػـؾ

 انترػارأعهار د ر الذاعر  د سعد )أحسد  د سعد(  مفرداته الذعرية التػي أسػهسف فػي 

ديػػه حتػػي تحقػػ  تحريػػر الخرطػػـؾ مػػة أ ػػراز أاسيػػة جػػيش السهػػدي  رفعػػف الػػر ح السعشؾيػػة ل

 ا ا الشؾع مؽ األشعار .

 شسل البحث السحا ر اآلتية :

 غر  السشاسبات  أاس ته في الشزاؿ الؾطشي . السحؾر األ ؿ : .1

مفردتػػػػػه الحساسػػػػػية فػػػػػي تحريػػػػػر   د ر الذػػػػػاعر أحسػػػػػد  د سػػػػػعد السحػػػػػؾر ال:ػػػػػاني :  .2

 الخرطـؾ .
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3.  

 مقدمة

تعػػػد ال:ػػػؾرة السهديػػػة  احػػػدة مػػػؽ أك:ػػػر ال:ػػػؾرات التػػػي أله ػػػف حسػػػاس الدػػػؾدان  ؽ  ػػػل 

 قػػػادتهؼ رلػػػي مػػػا يدػػػسي نالشزػػػاؿ الػػػؾطشي األاػػػ ل ح ػػػث قػػػدـ أ شا هػػػا اػػػؾرا   را عػػػة فػػػي 

حتػػػي أسػػػتقل األقػػػداـ  الردػػػارة  الرػػػسؾد و  ػػػؼ أ ر ػػػؾا ذلػػػػ األ ػػػر ألجيػػػاؿ التحػػػدي الحقػػػا  

نرػاح إلكػل ذلػػ أعسػدة نرػاح تزػامشف  راء نرػد   الدؾداف  تخمص مػؽ ق ػؾد   أكبالػه و 

السهدية  اشا  رز الذعر  ر زا   اضحا  في مػينف االسػتشها   دفػة الشػاس لتحق ػ   ات ؾر 

فػػي  اقعػػة تحريػػر الخرطػػـؾ فهػػاف عهػػؾر  ممحسيػػا  نامتيػػاز و اػػدح الذػػعراء فػػي    . الشرػػر

السهدية  جشؾداا ال ؾاسػل  عػؼ تمػ الحكبة نالسفردة الحساسية يدعؾف أال الدؾداف لسؤازرة 

ة سػػ ل يػػجس القػػرف الساضػػي لتػػ تي أشػػعاراؼ تػػدفة فػػي ءاػػ ا الحسػػاس ليذػػسل معغػػؼ شػػعرا

مػػدحا  كػػاف ذلػػػ أ  فخػػر  مػػشهؼ أحسػػد  د سػػعد  أ ػػؾ شػػريعة   د التػػؾيؼ  أحسػػد  االنترػػار

 قرػا د جسػلجسيعػا  نػ قنمهؼ  سػ ؾفهؼ و كت ػؾا أ انخرطػؾا آخر ف القمة  الزيؽ أ ؾ كدا ي 

 السديح الذع ي في مدح السهدي  خمفا ه  ال:ؾرة  ال:ؾار .

 السحؾر األ ؿ

 غر  السشاسبات  أاس ته في الشزاؿ الؾطشي
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ال شػ أف الذػعر ذلػػ الهػنـ السػؾز ف السقفػي لػه أ ػر فػي نفػؾس الدػامع ؽ فالذػعر 

 كػػل كػػنـ  نػػه رذا أحددػػف نػػه  استذػػعرت يقػػاؿ شػػعرت  اإلحدػػاساػػؾ مػػؽ الذػػعؾر  اػػؾ 

الشفدػػػػية أ  يسػػػػؾف سػػػػ با  إل ارتهػػػػا فهػػػػؾ شػػػػعر سػػػػؾاء كػػػػاف   األحاسػػػػيسيع ػػػػر عػػػػؽ الذػػػػعؾر 

و ف نػػػه شػػػعر مػػػؽ زا يػػػة كؾنػػػه مسػػػ:ن   مػػػؽ اشػػػا قػػػالؾا أف الذػػػعر السش:ػػػؾر مشغؾمػػػا  أ  مش:ػػػؾرا  

تعريػػػل الذػػػعر يقؾدنػػػا رلػػػي أغراضػػػه فػػػي لو  لعػػػل اػػػ ا السػػػدخل  (1لمذػػػعؾر  األحاسػػػيس )

األدب السػدح  يعش شي اشا كفا  لإلطالة غرضػا  غرا  حدب السشاسبةالشغؼ  تعدد تمػ األ

 الفخر  اسا مقرد نح:ي ا ا ح ث يعد السدح  الفخر أشعار مشاسػبات ن لحانهػا  أنغامهػا 

األدب الدػػؾداني نرػػؾرة عامػػة  إيقاعاتهػػا التػػي تخاطػػب الشفػػؾس  يبقػػي شػػعراء الدػػؾداف   

دعستهػػػػػا الغػػػػر ؼ التاريخيػػػػة ح شػػػػػا    يحسػػػػل  ػػػػز ر  فػػػػػي جػػػػد  عػػػػاارة االترػػػػػا خػػػػدـ اػػػػ ا ي

 النحقة في الدؾداف . االستقرارنعض نسا ها في عهؾد   استهسمف

  با تعػػاد فقػػد عػػرؼ المػػؾف مػػؽ الذػػعر نالؾجااػػة  السؾضػػؾعية  تس ػػز نعسػػ  الشغػػرة 

 ال سػػيسا مػػا تعمػػ  مشػػه نحركػػة الشزػػاؿ القػػؾمي  زػػيقةاسػػية الفرديػػة  األنانيػػة الدعػػؽ الح

أشػار رليػه نحػ  الػدكتؾر محسػؾد أمػ ؽ العػالؼ فػي تقديسػه لػديؾاف اػؾ مػا  التحرير الػؾطشي   

أسػؾد رال أنػه ذ  نفػس اػا ية  و  محػي الػديؽ شػاعرالظ ؽ  األعافر( لسحي الديؽ فارس)

تمػػػ الحػػؾاجز المؾنيػػة الباطمػػة التػػي تفتعمهػػا فػػي السرتسػػة البذػػري  ناألحقػػادو ال ت:قمهػػا حقػػا  

 . (2) دتقم ؽمؽ الس هطبق

                                                           
1
 . 5م ص 1996الزمخشري ، أساس البالغة ، مكتتبة لبنان ، الطبعة األولي  
2
 . 796ص  م ،1985بقلم حليم اليازجي ، بيروت  2السودان والحركات األدبية ج  
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 ا الشػػؾع مػػؽ األدب أي السشاسػػبات فخػػرا  كػػاف أ  مػػدحا  فػػي الدػػؾداف فقػػد عػػرؼ اػػ

اػا مػدح الرسػؾؿ اػمي ي عميػه  سػمؼ ب الدؾداني اػ   المؾنيػة  كػاف عساد نسف في األد

د ا دقا  فػػي السذػػاعر   حػػ اضػػحة  اػػدما ػػة تغشػػؾا نالسهػػدي اإلمػػاـ   مػػداح السهػػدي الػػ يؽ 

ير الخرطػـؾ و فهانػف  دايػة ت:شي لهؼ قهر األعداء في تحر    لػ أامه في كافة البند حتي

راسػخة مػػة شػػعر السػدح  الفخػػر  يقػػؾد الشػػاس رلػي التحػػرر مػػؽ السدػتعسر فمػػ ا كػػاف محػػؾر  

دا سا  لتسر د السهدي   ؾار  حتي يتؼ طرد السدتعسر مؽ الخرطـؾ   اتيػة سػؾدانية خالرػة 

امػة مػؽ الشػاس  أاػبح هػا رلػي الع عمف اػ   المؾنيػة مػؽ الذػعر تتػؾالي حتػي أخػ ت طريق

 ذاعرية السدح  الفخر  أف غمب لها الرانب العامي .نؾش ك: را  مشهؼ ير

ظريقػػة س اإلسػػنمية )الخػػن ي( الخااػػة نالسػػدار  الرجػػل الػػ ي  ػػدأ مدػػ رة حياتػػه فػػي 

ال:ػػؾرة ندػػرعة  انتذػػرت والقدػػؾةعدػػسرية شػػديدة  النتفاضػػةاػػؾ ية مختػػارة تحػػؾؿ رلػػي قا ػػد 

األخظػاء الردػػيسة  عػدـ الهفػػاءة لػدي قػػادة الخرطػـؾ الػػ يؽ اػػدأاؼ  قػد سػػاعداا عمػي ذلػػػ 

الؾاؼ الباطل ن نها ليدف أك:ر مؽ فقاعة مؽ التظرؼ  الهػرج  السػرج الػديشي السػ لؾؼ فػي 

و   شسػػا قػػادة السهػػدي العدػػسريؾف قػػد أنرػػز ا إخساداػػا  الذػػرؽو  عميػػه يسسػػؽ الدػػيظرة عم هػػا 

العامػػة عمػػي القػػادة السرػػري ؽ  مػػؾعف هؼ مػػؽ األ رب ػػ ؽو  االنترػػاراتمتزايػػدة مػػؽ  سمدػػمة

يػا   مػؽ ه نػ ف لديػه تفؾيزػا  رلهسػرسػا ل  بنغػات يػرااؽ ف هػا عمػي زعقاـ السهدي نإرسػاؿ 

عر سػػباق ؽ فػػي ذلػػػ مػػدحا  رليػػه  كػػاف أاػػل الذػػ  االنزػػساـحؾلػػه  االلتفػػاؼاشػػا  ػػدأ الشػػاس 

مػػػة رفاقػػػه السريػػػديؽ يؾااػػػل ه أحسػػػد ت منتػػػه مشفػػػردا   يتمػػػؾ  و نعػػػد أداء الرػػػنة إطػػػراءا  
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ريقػػة كسػػا تمقااػػا مػػؽ شػػ ؾخهو فػػي ظأ رادا  اػػؾ ية تقم ديػػة  أجػػزاء مػػؽ الذػػعا ر الخااػػة نال

الح: :ةو  العيش عمي الهفاؼ نسا يقارب ترؾيػة الػشفس  حرمانهػا مػؽ ضؾء ا   الت منت 

( ل : ػػف مػػدي تؾاضػػعهو فمػػيس Menial) الظعػػاـ  الكيػػاـ نسرسؾعػػة مػػؽ األعسػػاؿ الؾضػػعية

غريبػػا  أف يرػػبح ه أحسػػد  ؤبػػؤ عػػ ؽ أسػػتاذ و  قػػد قػػاـ الذػػي  نػػؾر الػػدا ؼ الحقػػا   ػػشغؼ  يػػه 

  شاء جس ل عمي تمس    :

 لقد جاءني في عاـ )زع( لسؾضة                    

 عمي ج ل الدمظاف في شاطئ البحر                                 

 يرـ  الرراط السدتكيؼ عمي يدي                  

  بايعته عهدا  عمي الشهي  األمر                                                   

 فقاـ عمي نهج الهداية مخمرا                  

  قد الـز اآلذكار في الدر  الرهر                                                   

  أفرغ في نهج السحامد جهد                  

 فرق ته جهن  نعاقبة اآلمر                                                     

 أقاـ لديشا خادما  كل خدمة                 

 تعز عمي أال التؾاضة في الد ر                                                     

  غ ر    احتظابكظحؽ  عؾس                  

  يظي عظا مؽ ال يخاؼ مؽ الفقر                                                  
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  كؼ ااـ كؼ امي  كؼ قاـ كؼ تن                 

 مؽ ي ما زالف مدامعه ترري                                                    

  كؼ نزؾء الم ل ك ر لمزحى                  

  كؼ ختؼ القرءاف في سشة الؾتر                                                   

 ل لػ سقي مؽ مشهل القـؾ شربة                    

 ها كاف مح ؾبا  لدي الشاس فػي ال ػر                                                    

(1) 

خه  أسػػػات ته لظالسػػػا قامػػػف السهديػػػة عمػػػي أرث ؾ  يسػػػدح السهػػػدي شػػػلػػػيس غريبػػػا  أف 

الدػػميسة  درس  نهػػل مػػؽ مػػؾر هؼ ال:قػػافي  األد ػػي  تػػرب تهؼ الديشيػػة  دػػؾدافالرػػؾ ية فػػي ال

 هيػػشسػػؾا فػػي األزاػػر  ت:قفػػؾا  مغػػة ديمػػؽ الدػػؾدان  ؽ الػػ يؽ در  اسػػتفاد نرػػد أف السهػػدي قػػد 

 لغؾيػػػة قؾيػػػة أفػػػاد ا  هػػػا أاػػػل العمػػػؼ  حمقػػػات الدراسػػػة فػػػي ذلػػػػ الزمػػػاف  مػػػشهؼ عمػػػي سػػػ  ل 

الس:اؿ الذي  األم ؽ الزػرير  الذػي  ه ال ػد ي  آخػر ف  مػؽ الذػعراء الذػ ؾخ السػادح ؽ 

اؼ  ر  كتػػعمػػي القتػػاؿ    عرػػساءالذػػي  ه عسػػر ال شػػاء الػػ ي حػػس األنرػػار فػػي قرػػ دته ال

ازلة أعداء الؾطؽ  الديؽ  في قر دته يذ ر لألنرار نػ ف السػؾت نال:بات  الر ر عشد مش

 ػػؼ يسػػدح السهػػدي اإلمػػاـ  يخاطػػب طالبػػا  مشػػه دخػػؾؿ  ةالػػدعؾ   شػػهادة  حيػػاة فػػي سػػ  ل ي 

                                                           
1
سيف النبي مهدي السودان، تأليف فيرغيس نيوك، ترجمة د. عبد الواحد ، عبد الواحد عبد هللا يوسف، الناشر مركز عبد الكريم ميرغني،  

 . 27م، ص 2009ط األول، 
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 الذػريعة  تػػانعؾا أاػػؾاء  الػػ يؽ تركػؾا الػػديؽ  الخرطػـؾ ليكػػيؼ شػرع ي  يظػػرد الفاسػديؽ مشهػػا 

 قؾؿ ال شاء :أنفدهؼ ي

  المقاء  باتب ا ر الحر 
  ف اإلله حياةش السؾت في 

 قـؾ رذا حسي الؾطيس رأ تهؼ
 شؼ الرباؿ  لمزعيل حساة
  لباسهؼ سرد الحديد  باسهؼ
 شهدت نه يـؾ المقاء الغارات

 يا س دا   سة األناـ نحمسه
  استسظرتهؼ نالهدي  ركات

 ف نهض رلي الخرطـؾ أف ندؾحه
 أال الغؾاية  السفاسد ناتؾا

 مؽ  راء عهؾراؼ ن    الذريعة
 (1) عؽ ديشهؼ شغمتهؼ شهؾات

 

 السبحث ال:اني

د ر الذػػاعر أحسػػد  د سػػعد  مفردتػػه الحساسػػية التػػي سػػااسف فػػي تحريػػر الخرطػػـؾ 

 د  ال ؾاسل .مرف  لمقا د ه أحسد السهدي  جش مؽ خنؿ

                                                           
1
 . 60م ص 1970دمحم علي البشير، األدب الصوفي في السودان، الدار السودانية  الطاهر 
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ة الفحؾلػة راء السدا ح الذع ية  قػد  مػم مرتبػالذاعر أحسد  د سعد كاف مؽ نرـؾ شع

 كػػاف يدػػسؾنه )شػػي  السػػداح( فػػي زمانػػه أم ػػر الذػػعراءو لقػػد كػػاف الذػػاعر  د سػػعد شػػاعرا  

ا    د سػعد كػاف يحػتفم نسستبػة أد يػة عو  كاف  رعا  تكيػا   اػؾ يا  متقذػفم:قفا   اسة اإلطن

و  ذكػر أ شػه الذػي  سمحؾت مؤلفات ع يػة  أد يػة ذات أ ػر ك  ػر فػي م ػداف السعرفػة  العمػـؾ

أف أل يػػه تػػراث ضػػخؼ  يػػه السخظظػػات  السؤلفػػات رال أف رحػػ مهؼ مػػؽ  الفاضػػل أحسػػد سػػعد

اػػ ا التػػراثو  جػػزء مهػػؼ مػػؽهؼ تقريػػة )الػػؾلي( نسشػػاط  الش ػػل األزرؽ رلػػي قريػػة )تشػػؾب( أفقػػد

 ع:رت عمي مرسؾعة ك: رة مؽ أشعار  في مدح الرسؾؿ اػمي ي عميػه  سػمؼ فػي طيػات 

و  ػػػد أف الحغػػػف اػػػ    (1)ي الدػػػؾداف مرسؾعػػػة القرشػػػي فػػػي السػػػدا ح الش ؾيػػػة  الذػػػع ية فػػػ

السػػػدا ح الش ؾيػػػة غ ػػػر مؾجػػػؾدة فػػػي ديؾانػػػه الحػػػالي   د سػػػعد قػػػد أرتقػػػي ن سػػػمؾب السػػػدا ح 

الذػػع ية  اػػ  ها   سػػة مفاليسهػػاو فهػػؾ م:ػػل الهالػػة يػػد ر حؾلهػػا السػػداح  مػػؽ قرػػا د  فػػي 

 مدح الرسؾؿ امي ي عميه  سمؼ :

 ه ع ؽ األعياف ** ه ااحب ال رااف

 ف سر الديافه ااحب ال ياف **  معد

 ياف ** ند    ؽ ديشؾ األديافمؽ نؾر  الهؾف ر 

  مؽ شعر  ال:ؾري الحساسي ما قاله في مدح قا د ال:ؾرة السهدية 

  ي كحل الحيا مسحن  طرفػ ** قياـ سيل الشرر قانزه في كفػ

                                                           
1
 . 71( دار الجيل بيروت، ص 2لمدائح النبوية الشعبية في السودان، ت قرشي دمحم حسن ج )مجموعة القرشي في ا 
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 سا   في األزؿ ما  شهـز افػ ** جسادات األر   د ا ها تعرفػ

قرػػػا د  الحساسػػػية فػػػي مػػػدح ال:ػػػؾرة  ال:ػػػؾار قرػػػ دته السذػػػهؾرة التػػػي مظمعهػػػا  مػػػؽ 

 ؾاني الخ ل(  مؽ أ ياتها قؾله في تسر د ال:ؾار الذهداءك  ؽ اا)أاحاب اإلماـ ر 

 أسرع يا تمس   نالذهداء ذكرنا ** كؾنؾا ذكراؼ كالراح  يدسرنا

 أتؾكرناأسؾد الحرب ح ؽ يدخمؾا الهرنا ** زاد ا فرحان ؽ ما قالؾا 

نسسانػػة الذػػهادة  الذػػهداء  ػػؼ  اػػفهؼ  ريػػااؼاػػ   ال:ػػؾار مػػ كرا   قرػػ دته خاطػػب فػػي 

شػػػ فػػي خػػؾ  غسػػار السعركػػة مرػػؾرا   يػػرا داؼنػػ نهؼ أسػػؾد يػػدخمؾف م ػػداف السعركػػة ال 

رقػػدامهؼ نػػالفرح فػػي لقػػاء األعػػداء  ػػيغؽ السػػرء أنػػه لقػػاء أحبػػاب ال لقػػاء أعػػاد  فػػي أسػػمؾب 

 : (1) قؾؿ  د سعدنقاء عرقه  أامه ي اإلماـ  اافا   يخاطب  يه

 ذات العسار يا  اضح الدمػ ـع شي ما  تذؾؼ يا أ ؽ الهراـ م:مػ ** أر 

 المع ؽ ما مذي لي قفمػ ** مؽ أال األاؾؿ يا السشتغر أامػ ر ميس

 الؾيل  ال: ؾر لي الرافي ما  امػ

الػػ ي ال خػػنؼ  يػػه  هالرم مػػة  أاػػم ي اشػػا فػػي أ يػػات  د سػػعد تغهػػر مسانػػة السهػػد

لسسانػػة  رعهػػارا  نػػالرغؼ مػػؽ أف عسػػر السهػػدي كقا ػػد لػػؼ يسػػؽ طػػؾين  رال أف السػػداح سػػااسؾا 

 قؾة قيادته  يعت ر ا ا الحدث أي تحرير الخرطـؾ قد  حد مذػاعر أاػل الدػؾداف  حدػهؼ 

                                                           
1
 . 45( دار الجيل بيروت، ص 1مجموعة القرشي في المدائح النبوية الشعبية في السودان، ت قرشي دمحم حسن ج ) 
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عمػػػي القؾميػػػة  ن ػػػ  السدػػػتعسر فرػػػاء ا مػػػؽ جسيػػػة نقػػػاع الػػػبند ليسؾنػػػؾا اػػػ ا الرػػػيش الق مػػػي 

غػػيؼ السؾحػػد  الستسػػرس خمػػدمحم قا ػػد  ه أحسػػد السهػػديو  رد ذلػػػ فػػي التػػراث الدػػؾداني الع

 (1)ال:قافي في شسل شعر  أدب حساسي  أسمؾب تع  ري ديشي متس ز 

 عػػل شػػعراء تمػػػ الحكبػػة مػػؽ الزمػػاف يسرػػد ف السهػػدي نإشػػعاراؼ  عبػػاراتهؼ الرزلػػة 

مزاء  خمد ا ا السدح الستقػدـ  أد هؼ ال:ؾري الذع ي نغسها جؾار نفيس  سيسؾف عقؾدا  

كػػاف  باتػػه العاميػػة فهػػؾ أدنػػا   اػػ شا   مػػدحا  ذ  عنمػػة فارقػػة فػػي جؾانػػب فػػي  ؾريتػػه  إف 

 السدح عامة .

الدػؾداف نعػد  اقعػة تحريػر الخرطػـؾ  بعد أف تحقػ  لمسهػدي أف يشترػر  يؾحػد أاػل 

ة فهػػػاف مػػػؾت لػػػؼ يعػػػش السهػػػدي طػػػؾين   رحػػػل مفارقػػػا  أامػػػه  مريديػػػه  أحبانػػػه مػػػؽ الرػػػؾ ي

حػػين  مػػر  فراقػػا   ػػ ؽ فهتػػب الذػػعراء تؾاشػػيح حزيشػػة تسرػػد السهػػدي  تر يػػه  ب شػػة   السهػػدي 

لهػػ ا القا ػػدو  قػػد قػػاؿ فقػػد  الرمػػل أعهػػر اػػؤالء السػػداح ممحسػػة  ؾريػػة فػػي الر ػػاء  الؾاػػدمحم 

 أحسد  د سعد في ر اء السهدي  ترؾير الفاجعة التي فاج ته : الذاعر السادح

 السهدي شفية الرحسة ** نرل الهراـ الرحسا

 عميػ مؽ ي الرحسة

 رلي أف يرل رلي قؾله :

                                                           
1
 . 22ص  2010ر دمحم كباشي عبد هللا، مالمح من الثقافة السودانية . دار جامعة الخرطوم للنش 
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 األفمج ** حم ل الؾجه األ مج رقرحم ل ال

 حم ل السا  تمرمج ** حم ل الفؾقؾ  شمهج

ا ا لؾف مؽ ألؾاف أدب السرا ي كتبه نعض شعراء السػداح فػي عرػؾر مختمفػة  فػي 

زمانهؼ  عاشؾا في مرػتسعهؼ  ترػا بؾا معػه  حسمػؾا ا أحداث مشاسبات تاريخية ك  رة فدرمؾ 

هػدي اسؾمه  آماله  األمة  أحنمه  أحزانه  أفراحه   د سعد كاف مؽ   ؽ اػؤالء يشعػي الس

 . يبسيه  يحزف عميه أشد الحزف 

 

 السرادر  السراجة 

 ـ.1996الزمخذري و أساس البنغة و مستتبة ل شاف و الظبعة األ لي  .1

 .ـ 1985ؼ حميؼ اليازجي و   ر ت نقم 2ركات األد ية ج الدؾداف  الح .2

سيل الش ي مهدي الدؾدافو تػ ليل ف ػرسيس ن ػؾؾو ترجسػة د. ع ػد الؾاحػد و  .3

ط األ ؿو ع ػػد الؾاحػػد ع ػػد ي يؾسػػدمحمو الشاشػػر مركػػز ع ػػد الهػػريؼ م رغشػػيو 

 .ـ2009

الظػػػاار ه عمػػػي البذػػػ رو األدب الرػػػؾفي فػػػي الدػػػؾدافو الػػػدار الدػػػؾدانية  .4

 ـ.1970
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ه  مرسؾعػػػة القرشػػػي فػػػي السػػػدا ح الش ؾيػػػة الذػػػع ية فػػػي الدػػػؾدافو ت قرشػػػي .5

 .( دار الر ل   ر ت2حدؽ ج )

مرسؾعػػػة القرشػػػي فػػػي السػػػدا ح الش ؾيػػػة الذػػػع ية فػػػي الدػػػؾدافو ت قرشػػػي ه  .6

 .( دار الر ل   ر ت1حدؽ ج )

ـؾ ه كباشػػػي ع ػػػد يو منمػػػح مػػػؽ ال:قافػػػة الدػػػؾدانية . دار جامعػػػة الخرطػػػ .7

 .2010لمشذر 


