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 :البحث ملخَّص

 :هي ؛إسالميَّة ث ممالك النشأت ث حيث ؛في منطقة حوض بحيرة تشاد منذ العصور الوسطى اللُّغة العربيَّةتعززت مكانة 

 (.وسلطنة وداي العباسية ،ومملكة باقرمي ،مملكة كانم)

؛ الداخليَّةوالمراسيم  الخارجيَّة والُمَراَسالتوالتعليم  اإلداريَّةلهذه الممالك في األعمال  الرسميَّة اللُّغةهي  اللُّغة العربيَّةكانت  وقد

ةالتجارة واألسواق  أصبحت لغةَ  أنَّهاإضافة إلى   ،زت سلطنة وداي باحتضانها المرحلة الذهبية للعلوموتميَّ ، والمناَسبات العامَّ

ا بالساطور، وكان من على مئات العلماء ذبح   فقضى (م9191) عامَ  ها المستعمرُ ذَ نفَّ  شنيعة   علمائها مذبحة  على  األمر الذي جرَّ 

اعتباره أشعر  بل يمكننا ،من أبرز شعراء سلطنة وداي قاطبة   د  عَ الذي يُ  ،السنوسي الترجمي عبد الحقوالشاعر العالِم بينهم 

العنوان إلطاللة على  هذا وقد اخترتُ  ،بها زالتي يتميَّ  الفنيَّةتشاد المعاصرة للسمات  ت دولةَ نَ التي كوَّ  اإلسالميَّةشعراء الممالك 

 الحق عبد الشاعر لنتاج الدراسينَ  الورقةُ  توصيو .التشاديَّةَ  األدبيَّةَ  ذا بال يفيد الساحةَ  شيئ اونأمل أن نقدم  ،نتاجه األدبي

َور كاللغة الفنيَّة الخصائص لدراسة بالتعمق السنوسي  وتنقيب لتحليل ويحتاج ثري، الشاعر هذا نتاج ألن والموسيقى؛ والصُّ

 منها نجد لم التي والمؤلَّفات القصائد من الكثير فله الشاعر؛ لهذا الضائع النتاج عن البحث كذلك الجماليَّة، الجوانب إلظهار

 زال فما الشاعر، خزانة في عليها العثور تم قليلة، مخطوطات عبارة دراسته وتم عليه ُعثِرَ  التي النتاج وأن العناوين، سوى

 .ودراسة بحث إلى يحتاج العلماء، خزانات في مغيَّب ا مخطوطاته من الكثير

 العباسية وداي دار سلطنة الترجمي، السنوسي الحق عبد شعر، الوجدان،الكلمات المفتاحية: 
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Abbasside Sultanate of Dar Ouaddai in the Period between 1900 -1917 
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Dean of King Faisal University in Chad, Secretary General of the Academy of the Arabic 
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Abstract: 

The status of the Arabic language has been strengthened in the Lake Chad Basin region since the 

Middle Ages. where three Islamic kingdoms arose; They are: (Kingdom of Kanem, Kingdom of 

Bagirmi, and Sultanate of Abbasid Valley). 

The Arabic language was the official language of these kingdoms in administrative work, 

education, external correspondence and internal decrees. In addition, it became the language of 

trade, markets, and public events, and the Sultanate of Wadi was distinguished by embracing the 

golden stage of science, which led to a terrible massacre carried out by the colonialists in 1917 

AD, killing hundreds of scientists with a machete, among them was the scientist and poet Abdul 

Haq Al-Sanusi Al-Tarjim, who He is one of the most prominent poets of the entire Valley of the 

Sultanate, and we can even consider him to be the poet of the Islamic kingdoms that formed the 

contemporary state of Chad due to the artistic features that characterizes him. I chose this title to 

view his literary output. The paper recommends the study of the production of the poet Abdul 

Haq Al-Senussi to study in depth the artistic characteristics such as language, images and music. 

Because the product of this poet is rich, and it needs analysis and exploration to show the 

aesthetic aspects, as well as the search for the lost product of this poet; He has many poems and 

books, of which we only found titles, and that the output that was found and studied is a few 

manuscripts, which were found in the poet’s treasury, so many of his manuscripts are still hidden 

in the treasuries of scholars, which needs research and study. 

Keyword: Conscience, poetry, Abd al-Haq al-Senussi, translation, Sultanate of Dar Wadi al-

Abbasid 
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 المقدمة: 

 ولد ثم موطنه في تعلم. الميالدي عشر التاسع القرن أهل من تشادي عربي وشاعر مسلم عالم هو الترجمي السنوسي الحق عبد

. العلماء بعض عن وأخذ الحجاز إلى رحل العربية، العلوم في العالية اإلجازة على وحصل باألزهر، التحق. ترجم قرية في

ا عمل  السياسة في وهو الزمان وأهوال فتن من الحيران تبصرة عنوانه كتاب له أبشي في والعربية الشرعية للعلوم مدرس 

 .تشاد بشرقي أبشي مدينة في توفي. مخطوط ديوان إلى باإلضافة النبوي المديح في مفقود ديوان للسنوسي. الشرعية

 دولة تاريخ الشرعية، السياسة في الزمان وأهوال فتن من الحيران تبصرة الترجمي السنوسي الحق عبد مؤلفات أبرز ومن

 من الجنود لتوجيه أدعية عن عبارة وهي المدخر، الكنز وسالطينهم، وداي لسكان االجتماعية الحياة يسرد وفيه اإلسالمية وداي

 .األعداء على االنتصار أجل

 أهداف البحث:

 البحث الى:يهدف 

 والبيئة األدبية للشاعر. السنوسي الحق بالشاعر عبد التعريف -

 السنوسي الحق عبد الشاعر شعر في الوجداني   االتجاه تجسيد -

 الوسطى العصور منذ تشاد بحيرة حوض منطقة في العربية اللغة مكانة -

 التشاديَّة العربيَّة القصيدة في الفنيَّة والخصائص االتجاهات ذكر -

ة   بصورة   تشاد في األدب نمو في وداي سلطنة دور -  .عامَّ

 

 عن سلطنة وداي العباسية أدبيَّةلمحة المبحث االول: 

ن د لهذا البناء أمتين مهَّ  أساسهناك  وإنَّما ،ةصدف، هذه التسمية لم تأت (لم والعلماءمدينة الع)ق عليها طلَ كما يُ بشة أ   

ايستقر ويجابه عصف الرياح والعواصف  ا متماسك  وتاريخه التليد  ،وتراثه المجيدالعتيق مسجده تعلوه منارة  امتآنس   متجانس 

طة التي تؤصل لتاريخ قلهذه المن الحاقَِدةالسياسات  عقبات رغمَ  لف والتآخيها الحشمة ويسودها التآبحياة تملؤها العفة وتكسو

ة  فريقيا إ ة  الحديثة  ودولة تشاد ،عامَّ  سالمي  ت لترا ث إلَ أصَّ مجاد جاءت تحت مظلة سلطنة عريقة وكل هذه القيم واأل ،خاصَّ

 ،هه الذين نهجوا نهجَ بعدَ خيار الم وأبنائه األعمجدد اإلسالم وحامي األ ،بن صابون قائده الشيخ السلطان عبد الكريم ،راسخ

 واألحوال، واألمكنةزمنة األ لوتبدُّ جيال ب األعلى مدى تعاقُ  عالي اقة ترفرف افَّ خه اله وحملوا رايتَ ه وحفظوا عهدَ وسلكوا دربَ 

منها نور العلم  قينبث ،بلة العلماء والمعرفةشعاع حضاري وثقافي لتكون قِ إكانت هذه المنطقة بفضل هذه السلسة المباركة منارة ف

صدى لجهود سالطين وداي التي بنت فكانت هذه  ؛ةة وغربيَّ إلى قالع شرقيَّ  ليمتدَّ  ؛المنطقة ومحيطها المجاور أرجاءليسطع في 

إلى  ولحمه وذويهليعود خير ذلك برفع العلم وأهله كتاف العلماء الذين هم الشراع الذي يقود هذه السفينة المباركة أعمدتها على أ

مملكة و ،أن خمد وتدهور في وقت تراجعت فيه أصداء الممالك األخرى مثل مملكة باقرميالمعرفة بعد  نورُ  فشعَّ  ،سامية امرم

 ،العظيمة هذه السلطنةفأخذت راية اإلشعاع  ،كانم
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، وأدب ا اه  وفق اعلم   :شرق ادي ابالد الوإلى مشرق شمس العلم ب ،غرب اأطراف بالد البرنو من رى أضواؤها تُ  وأصبحت منارة   

عربي يحملون هم نشر اإلسالم بلسان عربي  أصلهم من تتحد ث عن ملوك وسالطين تنحدر جذوروليس ذلك بغريب عندما 

دب بقية لهذه أسلوبها السلس ليكون األو ،الجماليَّةوفصاحتها  اإليقاعي  سها جر معها حلَّ  اللُّغة العربيَّةت ينما حلَّ أو ،مبين

 وأنغامها إيقاعاتهاالمعاني الطرية يتراقصون مع  ون رائحةَ ويشتمُّ  ،هرَّ م ومُ القوم يتذوقون حلو الك البضاعة الرائجة في

يهدفون إلى غاية هم ألن ؛األدبلهذا  وفيوالراعي ال ،األول زفأصبح هؤالء السالطين هم المحف ،نُ ذُ األُ به ذبما تستع وأجراسها

م علوم الدين ويذكر الباحثون ظ  ونَ  ،اإلسالميَّةبه في نشر الدعوة  واالستعانة واألحاسيسللمشاعر  األساسي  المحرك  اأنَّهلمون عي

ابعض لتكون ببعضها  رتبطت ،إلى نمو وتطور وازدهار الشعر في سلطنة وداي أدتن هناك عوامل عديدة أ  بها ربُ عيَ  جسر 

في تشاد التي  العربيَّة األدبيَّةللحركة  األساسكما تعتبر هذه العوامل هي  ،صل رسالته بوضوحلت ؛نحو مراسي آمنة األدب

 :(1)اآلتيحامد هارون في  األستاذ هذه العواملَ  لَ مَ ج  أَ و ،تمركزت في سلطنة دار وداي

 .ه وزادت عليهت  رَ لسلطنة كانم فطوَّ  العلمي  ن وداي ورثت المجهود أ -9

 .العربيَّةُ ت فيها لَ ن وداي نشأت في منطقة تأصَّ أ -2

 ،الثقافيَّةن تتصل بالمراكز ألها  أتاح، المغربيَّةالثقافة بموقع وداي الذي كان إلى الثقافة المشرقية إلى جانب اتصالها  -3

 .فيها األدبيج اتتأثر بالمز نأو

 .بسَ فعمدوا إلى المحافظة على إر ث ذلك النَّ  ،بنسب عربي أنفسهمسالطين وداي كانوا يربطون  -4

 .والعلميَّة األدبيَّةد على نمو الحركة ساعَ  واألدباءفور في اجتذاب العلماء وداروادي ي القائم بين سلطنتَ التنافس  -5

 فيها. الِعلميَّةالحركة  د على نمو  اهتمام سالطين وداي وتشجيعهم وتقريبهم منهم ساعَ  -6

 :لعبد الحق السنوسي األدبيَّةالبيئة المبحث الثاني: 

عبد الدكتور  :الت شادي   العربي  األدب  كما أسماها مؤرخُ  ،األولى اليقظة ل مرحلةَ شك  ي في بيئة تُ السنوسعاش الشاعر عبد الحق 

وهذه المرحلة من أهم المراحل التي مر بها   .(2)في منطقة وداي بشكل  أساسي   األدبيَّةحمدنا هللا، وتمركزت هذه الحركة  هللا

هذه  يُمي زولعل أبرز ما  ،التشاديَّة العربيَّةلجماليات القصيدة  اأضافت كثير   فنيَّةا فيها من سمات مَ لِ  ؛الت شادي   العربي  الشعر 

أنه من ذلك  ، واألهمُّ الفنيَّةاألدب  وارتفعت قيمةُ  ،همهاتُ ت اتجادَ وتعدَّ  ،عن المراحل السابقة أن الساحة امتألت بالشعراء المرحلةَ 

إلى  إضافة   والنظامُ  مُ ظ  النَّ  رَ ثُ كَ  وِمن ثَمَّ  ؛الدينيَّةق معلوماتهم وثَّ وفيه تُ  ،العلماء ثقافةَ  وأصبح الشعرُ  ،يتذوقون الشعرَ  بدأ الناسُ  قد

عن حياتهم التي  وعكسوا لنا صورة   ،رائعة فنيَّةا بداخلهم بصورة روا عمَّ حيث عبَّ  وأبدعواوا في الشعر نُ أن بعض الشعراء تفنَّ 

ونلحظ في هذه الفترة  ،والطاهر التلبي ،السنوسيالحق في ثنايا قصائدهم وإبداعاتهم، أمثال عبد  جلي  ا ذلككان و ؛عاشوا فيها

ا  من الشعراء: مجموعة   هذه الفترةَ  يُمث ل، التشاديَّة العربيَّةفي القصيدة  الفنيَّةبروز االتجاهات والخصائص  أيض 

 الشيخ عبد الحميد الراشدي. -

 الشيخ أحمد الحبو. -

 خ محمد بن الطاهر التلبي.الشي -

                                                           
 (.13 ص:)، (م2196)، القاهرة مصر، 9ط ،حامد هارون "،رواده واتجاهاته :الشعر العربي الحديث في تشاد" (1)
  (.م2119 – 2111)نجمينا، العام الجامعي أمن محاضرات أ.د/ عبد هللا حمدنا هللا في األدب التشادي للفرقة الرابعة، جامعة  (2)
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 الشيخ عبد الحق محمد السنوسي. -

 محمد حلو جبر. -

 الشيخ بهرام محمد السنوسي. -

   

 ،الديني  حيث كانت تلك الفترة يسود فيها الجانب  ؛أدبيَّة دينيَّة علميَّةعبد الحق السنوسي بيئة  الشاعرُ فيها عاش فهذه البيئة التي    

 ،في خلف هذه البيئةبل وكانت العلماء هم الشعراء، وسلطنة وداي لها دور كبير  ،ار الشرعظتحت من يجب أن يكون عمل   فكلُّ 

السلطنة وقراراتها، وهم سندها في  أمورع مكانتهم من بين فئات المجتمع، واستشارتهم في ف  ورَ  ،ودعم العلماء وتقريبهم

ه مكانة لبل كانت  ،وعبد الحق السنوسي واحد من بين هؤالء العلماء ،واإلفتاءحقيبة القضاء  يشغلونكما  الخارجيَّة الُمراَسالت

ة ا فقيه ابل كان  ،فحسبُ  أديب افهو لم يكن  ؛هغيره ثقافتُ تحمل شعار العلم، وما يميزه عن  دينيَّة أسرةالنحداره من  خاصَّ  وعالم 

ا ر  ر بهم أثَّ وت ،وأحمد عرابي ،هع الشيخ محمد عبدوريعان شبابها م أيامها للحداثة التي عاش مهدَ  ُمواِكب ا ومثقَّف ا ،في الدين متبح 

م بداية العالَ  وفي ،األحدا ثبشخص عاش هذه  اآنذاك، فكان حري    قاهرة المعزها في فرتُ التي حدثت ط الثقافيَّةم من الطبقة وبغيره

ويظهر ذلك  ،والدينيَّة ،والسياسيَّة ،االجتماعيَّةيا القضا اهَ فله مواقف كثيرة تج ،واألدبيَّة الِعلميَّةز بحياته د ويتميَّ رَّ فن يتالحديث أ

 ،به دخوله السجن أدَّى الذياألثر  ،وحول إدارة شؤون المنطقة ،وانتقال السلطة ،ر )محاربة(في موقفه من مواجهة االستعما

 واتهامه بالخروج عن التقليد السائد في المنطقة.

اع البيئات التي عاشها الحافلة وتنوُّ  الثقافيَّةالشيخ عبد الحق السنوسي رغم كل هذه التجارب ان ك -أدبي  ا-لكن    األدبيَّةببيئته  متأثر 

قصيدته التي كتبها بعد خروجه  خالل مضمون ذلك من ىويتبدَّ  ،ونشأ فيه دَ لِ ونهجها الذي وُ  األدبيَّةسلوب الحياة وأ ،فيها دَ لِ التي وُ 

الذي  ،ه ويناصر فيها السلطان أصيلنَ سجَ  الذي ،ينتقم فيها من السلطان دود مرة ،يةتولبالجلج أسماهاوقصيدته التي  ،من السجن

والتضرع  واالبتهاالت باألدعية التي اتصفت به هذه الفترةُ  األدبينص العمل مثل  ،غراض ومعان  وأ بألفاظت سبق ،هرَ س  أَ  فكَّ 

 بنهج المقدمات الصوفية. ،أخرى المدح والثناء تارة  ة لَّ وحُ  ،بثبوت االنتقام تارة  

ن السجناء ناشئة من انقطاعهم م وأشعار ،الهموم واآلالم أنواعفي السجن  لشاعر عانى طبيعي  من انتقام فذلك  وما نلحظه  

من  وسمة ارتداد في االتجاه المضاد   ،رات الحبسغازية لهم من مؤث   هجمةفهي  ؛حزانهمعلى أ همئوانطوا ،العالَم الخارجي  

في  لينة   وكذلك نجدها مرنة   ،خروجه من الحبس في شعر عبد الحق بعدَ  ة  االنتقام حادَّ  لذلك نجد نبرةَ  (1)األسوارالنفس إلى خارج 

 به.  دَ الذي تُوع   المحقَّقالموت ن وإعادة روحه إلى جسده بعد نجاته م ،في الحياة تفاؤله حياءإ سببُ  ألنَّه ؛مدحه للسلطان أصيل

 :الوجدان في شعرهالمبحث الثالث: 

 األدبيَّة أعمالهويتضح ذلك من خالل الثقافة التي تظهر في  ،صدى للبيئات التي عاشها يعتبر شعر عبد الحق حسن السنوسي  

ا ممَّ  الحجازيَّة؛ األجواءواستنشق  ،فهم داللة على شاعر شرب من ماء النيل في مصر والسودان ؛نةالمتقَ  الفنيَّةوالخصائص 

 الذيإلى شغفه إلى االطالع  إضافة   ،تتناثر في معانيها البدوية التي ساقها من بادية قرية ترجم أم شريريب الجماليَّةل لغته جعَ 

  ،بةالخالَّ قه بطبيعة الريف لتعلُّ  أشعارهمعظم  تظهر في ،ن قصائده وحياته البدويةفي مضامي اه تعبير  د عندَ أوجَ 

                                                           
 (.494 ،493) ، ص ص:(م9195)، دمشق سوريا 9ط ،األثر والسجن في شعراء العرب ،أحمد مختار البزة (1)
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 أنصارفهو من  ؛في مصر آنذاك العلمي  لم يخرج عن محيطه  األدبيلكن ما نلحظه في اتجاهه  ،وانسجامه مع حياته البسيطة

واصطدام  ،حقيقيَّةعره معاناة وشِ  ،حيث ظهر من خالل  مقدماته الطللية ؛ومتأثر بمنهج القصيدة القديمة ،االتجاه المحافظ

ألن  ؛الطلليات أنصارد يجسده وهي معتقَ  ،ورمال أم كامل أبشة،في ديار  طيل الوقوفَ ويُ  ،سهالَّ فراق جُ  يلذا نجده يبك ؛بالواقع

 ،وقفتها الحاضرة ما يصل الذاكرة في شيءعلى  القبضلى الرغبة في إو ،مان ضائعأالطلل عندهم يرمز إلى استرداد و

 ث حدِ بل تُ  ،الوجدانيَّةوال يملي للنفس رغبتها  ،ه ماضيهشبِ يعيشه الشاعر ال يُ  الذين الحاضر أ وُربَّما ،(1)قوتةبتاريخيتها المو

أيام العمر ومسافات  أبعدتهكلما  ،صورتها في مخيالته ىنس تتبدَّ بعده عن لحظات أُ ويُ  ،في الشاعر اكبير   عاطفي  ا اه فراغ  ؤأجزا

الحنين والشوق واستحضار  بأسلوبعن هذه الذكريات  الشاعرُ  ث ، فيتحدَّ واألحالم األفقفي  أمامه تتراءى وهي ،الزمن عنها

 .الماضي

 لهم عن الجدران الحديثَ  وِ ار  وَ      ن جيران   ـــــع أبشةَ  دربَ  ل  ــــــائِ سَ 

 يـــؤاد العانـــنقضى لبانات الف        املـي برمل أم كــــل كَ وقوفَ  ل  طِ أَ وَ 

ن ما هو زمان أو ،في الوعي سيَّالةوليس له مدة  ،الوجداني  ن الحاضر ليس له لحظة تتجه نحو العمق أفهذه دالالت موحية   

ب في المدح والرثاء حيث كتَ  ؛متعددة شعريَّة األغراضواتصفت أعمال الشاعر عبد الحق السنوسي بكثير من  ،تغ ومتفل  وِ ارمُ 

النص الواحد مجموعة مواضيع حتى ال  د فيعد  بل كان يُ  ،الموضوعيَّةبالوحدة وال يلتزم فيها  ،والهجاء والتضرع واالبتهاالت

ه شيخَ  فيهايرثي في مرثيته المشهورة التي  متدفق ا وجدان اوأظهر  ،ن في الرثاءتفنَّ  لكنَّه ،مناسبة النص أشعارهف في عرَ تكاد تُ 

من خالل كلماته  ويتضح ذلك ،هاالتي عاشَ  ،الواهية والدينيَّة الِعلميَّةواضحة عن بيئة الحياة  إشارةفيها )أبو رأس( يه رب  ومُ 

( بدال  بهم  ألقى في الناس كي لتُ ( )فجُ عن أمليت الحاجات تشتيتهم شتَّ )وكذلك  ،(سيالَّ رقة أحبابي وجُ لفُ  ييبك) المليئة بالعاطفة

انعرف  مع أننا يُقَصد ( كيف المقام بال شيخ وسياسي  )قوله: في  أصيلرأس والسلطان  يلسادته مثل الشيخ أب أسماءذكر  أنَّه جي د 

 أصيل.هو السلطان  والسياسي  رأس  أبوشيخه  به

ق حيث تصدُ  ؛في مقام الرثاء ألنَّها ؛يةتوالجلجلو ،والنونية الصغرى ،ن النونية الكبرىععاطفتها  هذه القصيدة تختلف درجةُ   

رقة التي يعيشها والتفجع والحُ  واأللمالمرارة  أنَّ  وال شكَّ  ،بحسب نوع ودرجة الموقف ،والمعاني األلفاظوتتدفق في  ،العاطفةُ 

وصفهم بالوسواس  أبدلوهموالناس الذين  ،بعد فقدهم عاشه الذي العاطفي  راق والفِ  ،جلساء حياته ورفاق دربهفقدانه  بعد الشاعر

 نَّ أق ن للقارئ والسامع المتذوبي  وهي كلها قرائن تُ  ،لمهمعِ ر صَ وقِ  أخالقهم،ى عدم كفاءتهم وسوء وهي داللة عل ،والخناس

 لتعلن ميالدَ  الفيَّاضة؛ه كلماتُ  وانسابت ،شاعريته تفجرفت ،وال يحمدهد ما ال يرضيه ووجَ  ،الفقد الجلل االشاعر عاش بعد هذ

 لتفوق ؛الفضاءاتتخترق تلك  -بحق  -فكانت القصيدة  ،الشعريَّةل لموهبته ؤص  وتُ  ،الوجدانيَّةالشاعر  هذاد لحياة جس  قصيدة تُ 

يفوق  وأسلوب ،ة دقيقةليخأو ،مشعلة بوارق صور بديعة األسلوبيَّةالخصائص  الفنيَّة القيمنافذة نحو آفاق ب وحظيت ،قريناتها

 المعاناة. يخرج من رحم تلك بإبداع مقارنة   ،الوصفَ 

 

                                                           
 (.923) ، ص:(م9116) -بيروت لبنان ،9ط النص الشعري ومشكالت التفسير، ،عاطف جودة نصر (1)
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 :الوجدان

شعراء تشاد ب مقارنة   ،أشعارهفي  الوجدانيَّةفي رسم الصورة  نَ التفنُّ  نأتقَ الشاعر عبد الحق السنوسي هو الشاعر الوحيد الذي 

 أبياتتكاد تتناثر في كل  واألخيلة،بالصور  ع  شِ مُ  ،بالعاطفة مليء اآلن أيديناالذي بين  األدبيوما عثر عليه من نتاجه  ،القدماء

فقصيدته النونية الكبرى  ؛التي شهد طفرتها في مصر ،األدبيَّة حداثةواطالعه على ال األدبيَّةوهذه داللة على ثقافته  ،قصائده

ابحر الكامل( بدأها من ) وهي ،بيت اوتسعين  مئةبالغة ال واستوقف برمل  ،أبشةحيث بكى ديار  الكالسيكيَّة؛بمنهج المدرسة  متأثر 

ا ،الخوالي األيامذكريات  يدعأم كامل ليُ  ا ،لوىالحديث سكان  في جدرانها لذيذَ  راسم  ومنزل  ،ق البرقاويةل  سن خَ عن حُ  منِشد 

ليرسم لنا صورتها في هذه  حالوتها التي عاش نشوةَ  ،الجميلة األيامهذه  دَ ق  فَ  بحرقة   ه الملتهبُ ر فؤادُ حيث تفطَّ  ؛وانسزهرة الن

 :(1)الكلمات الجميلة

 لهم عن الجدران الحديثَ  واروِ    ران    ــأبشة عن جي ديارَ  ل  ـــائِ سَ 

 انيـــؤاد العــــلبانات الف نقضي      وأطل وقوفك لي برمل أم كامل 

 نانـــــزناد ج ألبي متسلِسال      وى   ـذيذ حديث سكان اللــوأعد ل

 وانـــــرة النسـا بمنزلة زهأسف         ليالك عن فؤاد ذاب ــنـوأنشد هُ 

 يانــي ورق الحرير القــتهتز ف    ــــؤاد   ه غصون فــمغنى فقدت ب

 اإلحسان ذوين ــوليست م   ن    س  قها حُ ل  من كل برقاوية في خَ 

افجر توحسرته التي ت ،ىعلى فؤاد الشاعر المعنَّ  فهذه الكلمات التي انسكبت فيها العاطفة داللة     حيث  ؛األيامد تلك ق  لفَ  وحرقة   ألم 

 حيث ع المؤسس بلفظ )سائل(طلَ االستفهام هنا والمَ  وأسلوب ،يعيشه الذيوعدم رضاه لواقعه  ،الوجدانيَّةتكشف عن حالة الشاعر 

اليكون معاناته  المتذوقالباحث  ك فيهيشار ا سائال  معه  شاهد  منفرج  واقعال إما الشاعر ومن الديار نفسها لتجيبه  ومستفِسر 

 الفني  مال وتبعه في ذلك الجَ  ،المبدع والمتذوق األدبيَّةوين الصورة لعندما يشترك في ت ،األدبيمال وهو منتهى الجَ  ،للحوار

 بقوله: يتمَّ ه نبضات أُ ديوانَ  استهلَّ عندما  ة،فضل يحسب هللا مهد ؛ناء المنطقةبمن أ شاعر  

 من الحب باقة أهديتنيحين              هــــــا أراقم يمتأُ  ليـسائ

 ةـتها من نبضاتك الخفاقغص      ما لبيت غير سطور       يتمَّ أُ 

 إطـــــاقـــــةالد ما لرده ــخ         ـــداء    ما لبيت غير ن يتمَّ أُ 

 ..في مقام الفخر واالعتزاز الجماليَّةَ  هذه اللمحةَ  يوكذلك الشاعر محمد عمر الفال يجار

                                                           
 مخطوط. ،الكبرى النونية- سن السنوسيحعبد الحق  (1)
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 دسدَّ  الجواب نشيد رام   هاكَ       أنا   ن  ج مَ ــعن كل ف ال  ـــيا سائ

فحول  عند األسلوبَ كما نجد ذلك  ،للمتذوق نشوتهيصوغ  بالغيبسحر  األدبييتوج عمله  الذير فهذا هو دين الشاعر المقتدِ  

 :زهير كما في قول كعب بن ،الشعراء

ا ل  ائِ سَ   قومنا الهربُ بالتقينا ومال  فإذا   الفسح من أحد   ةَ غدا قريش 

 ،تكرار لفظة )الفؤاد( في مقدمة هذه القصيدة في أقل من بيتين في نالحظها عن التكرارات في شعر عبد الحق السنوسي كما أمَّ 

 القصيدة. ألفاظواضحة على التهاب فؤاد الشاعر فيظهر في  إشارة

 :كما يظهر في مدحه للسلطان أصيل في مطلع القصيدة ،وتناسقها األلفاظ يد نظمَ جِ والشاعر عبد الحق السنوسي يُ 

ا يا      ا  ونَ يُ عُ  ا وقرَّ س  نف ب  وطِ  ر  شِ ب  أَ   في عصره يدعونا واحد 

داللة، تفيض بالثبات والثقة لقوية ا ألفاظللممدوح بثالثة  طمأنتهفي  تتجلَّىوالتي  ،النفس وعزةَ  ثبت لنا الثقةَ فالشاعر هنا يُ 

اطب  ،أبشر)العظيمة:   :(1))مربع( يُسمَّىم بقتل رجل للفرزدق عندما زعَ  ئهفي هجا اجرير   ليجاري ا(ون  يُ عُ  ، قرَّ نفس 

 مربع يابشر بطول سالمة أ       اسيقتل مربع   ن  أَ م الفرزدق زعَ 

 :عندما يقول لهللممدوح  والطمأنينةالثقة  وقمة ،و  والسخرية بالعدُ  االستخفاففهو منتهى 

 قارونا ىغن في عمر نوح أو    ل وانبسط   صؤمبالملك ال تهنَّ و

 اـــمن ملك أو نسب به يعنون  تاهلل ما افتخر الملوك بخصلة    

 شؤونا األصيلفبذاك سميت   له    ـك كـــجمعت ذل وأنتال إ

ننا نلمسها باليد هي داللة على الحالة كأو أعمالهوتنسكب بغزارة في  ،ج نيرانها في نفس الشاعرجَّ تأالتي ت الُمتَّقِدةفهذه العاطفة 

ه ه ومكانتَ وأعاد له مجدَ  ،زانات مظلمةه من زنرَ سأَ  وفكَّ  ،قه من موت محقَّ ذ حياتَ قَ نَ أرجل  تجاهَ  التي يعيشها الشاعرُ  الوجدانيَّة

 .ويبدع ويؤلفن يكتب أ ،وقلمه السيالبين المجتمع ليرى النور من جديد يحلق بفكره المستنير  المرموقةَ 

 هرَ أصدَ  الذي اإلعداممن حكم  وإنقاذهمن السجن  إخراجه ن الشيخ عبد الحق السنوسي بعدَ إ أيوب:يقول الدكتور محمد صالح 

 .ن ينال هذهأبهذا السلطان  ي  فحر (2)د فيها السلطان أصيلييؤ ة،وقصائد كثير ب اتُ كُ كتب  ،السلطان دود مرة

                                                           
 .ديوان مخطوط ،الحق السنوسي الترجمي عبد (1)
ه في ام( رسالة دكتور9119-9935الدور االجتماعي والسياسي للشيخ عبد الحق السنوسي الترجمى في دار وداي شاد ) ،محمد صالح أيوب (2)

 (.929) ص: ،، جامعة أم درمان اإلسالمية(م9115-9114)علم االجتماع 
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يدعونا، األصيل  ،مثل قوله: )انبسط أبياته؛هنا وهناك في  الموجودةغير الشاعرية  األلفاظاستجالبه لبعض  فشاعرنا رغمَ 

تزلزل  تحمل عاطفة   وجدانه يضخ دماء   نَّ أ الَّ إ، إبداعلغة  تُصاغا ممَّ  أكثرَ  العادي  تصلح للكالم  ألفاظشؤونا، يعنونا( فهي 

اته مرثي كما نالحظ في ،المتذوق مشاعرَ   رأس: يد شيخه أبق  مثل قوله في فَ  ؛كثير 

 عين حراسي ا عزلتنيلواله م   سفا  أ يا حسرتي من لواشي رقتي 

 أفراسوم ـــسد قأنس وأريم ــل    ه  لَ وَ  ن  مِ  الهوى العذري في يا سيدي

 ساب البـــوتلك حجتنا في موك    ت  ــلَ فَ أَ فقها أمن  ال هَُدىو الشمس ـف

 :والوفاءوالصفاء ليدعو لشيخه بكلمات تشع بالحب  قليال  نفسه  الفقد بتهدئة ومرارةَ  الحزنَ  هذا يبديُ ثم  

 اسـيوم الحشر بالن ليال تكن ـــف    أمـــل    يا أبافي الدن أنتسيدي يا 

 العاصي له القاس غضبهته رحما    سبقت   إذحمن روأبشر بوفد من ال

 ياســـــنة المأوى بمقجعليك من        ة  باعثـم الرضــوان عَ ولــم تزل نِ 

في انتقال الشاعر  (1)وهذا يعد من المقاييس الجيدة ،مع الموقف من غير عجز وال قصور ه متجاوب  فعبد الحق السنوسي شعرُ 

بخياله في أعماقه الملتهبة  قغدِ يُ فتراه  ؛ ألحاسيسه المرهفةوظال    األدبيلمعتقده  أرضيَّةبين المواضيع ليصنع  الفذَّةبموهبته 

 بعاطفة معجونة بأحاسيسوجدانه فجر يت أبشةلديار الشوق والحنين ب الموقف يتعلَّق وعندما، آخرَ  حين اوالحرقة  أحيان ابالمرارة 

 :(2)الغربة والفراق

 دانـعلى البل من بعدهم شملي       وفرقوارام كما تراه ـــذهب الك

 يــاذبات أمانـــعن كارهم خبأ    ــا  نـتحكى لنى دت أضاليل المُ ــوغ

 انـــيالبن يــازع ناعــا ينـوهن   ربوعهم    رى النسيم على رسومسو

 األغصــــانناشد العب تا وله     ـــــا يات هديلهـاعـــنهج النفسلكت 

 انــبها ضرب من الهذي ليال       ا ــوصبحت شرب الثاكالت وحيده

 ي ــــانــي بهم فبمطله أعيـــيأت     ـــه  ن لعلـــوت دوالب الزمـــورج

                                                           
 (.19) ، ص:(م9111)، دار اللواء، 2سالم، طواإل يدبي في العصر الجاهلاأل النقد- براهيم نصرإمحمد  (1)
 .مخطوط -عبد الحق السنوسي  (2)
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اتصافه  مع ،األحيانفي بعض نبرة االنتقام تسرقه  إالَّ أنَّ  الِعلميَّةومكانته  الديني  فالشاعر عبد الحق السنوسي رغم مقامه 

 ثبت لنا عقيدة الشعراء فيقول في هجاء السلطان وجنوده:أالتي يهجو فيها السلطان دود مرة  األبياتهذه  إالَّ أنَّ  ،والوقاربالحكمة 

 ال يفتون  ريـــــبغير الجعنكم       ا بهم  خنس العساكر إذ رأوا غم   

 عن جنود تحت الغصون مهونا     ــــر واختفى    ودرابهم دربي ودب

ا    باعـــــه    تأ هعن ضرب ليفسلوه   ونــليس يك األعداءفي و أيض 

 جنونارام ـفي اللوم عن فعل الك       رع ــبه من بعد سوء مس أخبث

 اــوندوا حمـــم النساء وقدمـــلك     ــوا   وا خيل الفرار وخلفــوتراكب

 اـمثل ما تجرون يران يجرـبط       ـالبمرة كان معهم دودها  اوجرو

بحر )هلكه ويمكر به يقول فيها ن يُ أويسأل هللا  ،النتقام لعدوهلقصيدة طويلة يدعو فيها  وهيوكذلك نجد في قصيدته الضراعة 

 :كامل(ال

 في الودود لي اوشركو يفبغوا عل  ظاهرها الحسود   األعداءمكرت بي 

 ودـــــمكر الذين تقاسموا فوق الرق    ـــمروا بنا فامكر بهـــد مكـــيا رب ق

 ودـــــها تعـــبحجارة من كيدهم في    مُ هُ ـــــورى ترميــــال أبابيـــلوارسل 

 م مع الجنودــون اللئيــإغراق فرع  م  ـم بأبحر كيدهــــــرقهـــــــأغ يا رب  

من الوجدان بطعم ونكهة البيئة التي يولد فيها  شاعرنا بلون آخروالحنين والشوق يظهر ج بروح الغربة زح عندما يمتيالمد اأمَّ 

َورمع رسم  ،وتنسيق في المبنى والمغنى ،األلفاظوترتيب في  ،تهذيب في المعاني ؛النص في الوصف  وإجادة بدقة وإحكام، الصُّ

الراقصة منسابة في  أنغامهاألذن بإيقاعات تستلذ  النفسيَّةل يحس المتذوق في معانيه الراحة مَ في اختيار الجُ  والتفنُّنوالتشبيه 

ابيئة ميالد النص والحالة الشعورية للمبدع  تلك هي ،آسرة مشاعره الوجداني  اصل مف ال  أو  واصف اكان أو  مادح   ،اأو هاجي   متغز 

يَّةتنعكس تلك الحالة الشعورية في النص ويتذوقها من خالل مدركاته   هذار لنا عن عب  التي تُ  ، ومن القصائدوالجماليَّة الِحس 

في  النصَّ  نَّ أللشاعر رغم  النفسيَّةتتضح لنا فيها الراحة  السعوديَّة العربيَّةقصيدته التي كتبها في جدة بالمملكة  الَجمالي  المشهد 

افكتب الشاعر  ،به عند والده بسبب سفره بغضب الوالد ىوش مقام االعتذار نتيجة واش   ن )بحر النص الجميل م هذا معتذر 

 :(1)الكامل(

 أجفــــانان ما ياها على ــــوك     ي جدة بهوان ــف يدــــا واجــــي

                                                           
 .مخطوط قصيدة-عبد الحق حسن السنوسي  (1)
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 نزل بها عند السنوسي الثانياف      في يوم النهى ةفإذا وصلت أبش

 د والضيفانــــه محل الوفــــفي      ـها م جزيلـــــــبسواه فه ن  ال تنزلَ 

 بل شمس دارت هالة السودان     بل شمسها   ،القرىوضياء نيران 

اأبصرت    ه    ـلو أبصرت عيناك طلعة وجه  في يدي إنسان بحر 

 ي كفه وبنان ــدودة فـــــمخ    ورأيت خالل السماحة والسخى   

 ه الكتمانــــتاج ىلقأه ــــوعلي       ىــــــدلبس التقى به تآذر وارت

 انـبهت وفيد باع في وزر ـــق       نَّهإ كال عقتــــدي من قـــيا وال

ة الجزئيَّة األفكارفي  وتسلسال   ،وعذوبة في المعاني ،األسلوبفي  سالسة النص هذافنجد في    ثم  ،بدأ بالحنين والشوق ،والعامَّ

 .ترتيب فني جميلفي  هذا كلوالطاعة،  ر  ثم التأكيد على البِ  ،فاالعتذار ،الصف

 فإنها عبد الحق السنوسي رائدَ  يُمث للشعراء مرحلة اليقظة التي  األدبيَّة األعماللكثيرة من ا النقديَّةومن خالل المالحظات   

يجيدون النحو والبالغة وعلم و ،ن شعراء هذه المرحلة هم العلماءأ رغمَ  ،لشعراء هذه المرحلة الفنيَّةفي الخصائص  اف  ع  هناك ضَ 

ق الذي  ،األدبيس النقد يمن خالل مقاي ،الَجمالي  الوقار  سمةَ  س النصَّ لبِ يحتاج إلى نضج فني يُ  األدبيَّ  مالَ الجَ  لكنَّ  ،المنطق يُفر 

 مستوىنظرة أحرى ترفعها عن  ،عمله األديبالتي يحيك بها  اللُّغةوتلك الدارجة في حياة الناس، وينظر إلى  ةاألدبي اللُّغة بينَ 

ال من خالل لغته ومتانتها إ األديبوما عرفت عبقرية  ،ى ومكانة  المتدنية مستو   األصواتأو المشوب ببعض  العاميالكالم 

ن اختيار لثراء  َوفق اويرجع ذلك  ،في اختيار لغته الشاعرية األديبُ وهذا ما يحدده  ،(1)مفرداتها وطريقة سبكها وجريانها وُحس 

من  اخلل كثير  مشكلة تت هذا، وتبقى أسلوبي  اوتركيبها  األلفاظس والشعراء متفاوتون في تجانُ ، األسلوبيَّةومداركه  ،اللُّغوي  قاموسه 

 .نصوص الشعراء القدامى

 النتائج:

 .المعرفي  لتاريخ تشاد  هذه السلطنةُ  ت  لَ أصَّ  ،تعد سلطنة وداي مركز إشعاع حضاري وثقافي -

من  كثير   السنوسي ليستلهم من وقوفه معه قرضَ  الحقعبد السلطان أصيل له دور كبير في تحريك قريحة الشاعر  -

 .ه الشعريَّ نتاجَ  ت  رَ ث  القصائد التي أَ 

 بشعراء عصره. مقارنة   فني  ا االسنوسي ناضج   عبد الحقيعتبر نتاج الشاعر  -

 .الشعريَّةفي كثير من أعمال الشاعر  الوجداني  د االتجاه تجسَّ  -

اتكون  وقد ،تظهر نغمة االنتقام في الشعر القديم -  .الموضوعيَّةللقصيدة تنفرد بوحدتها  موضوع 

ة  نمو األدب في تشاد  إلىالتي أدت  األساسيَّةلسلطنة وداي هي األداة  األدبيَّةتعتبر الساحة  -  .بصورة  عامَّ

                                                           
 (.295) ص: (،م2193)، الرياض السعودية 9دبي بين النظرية والتطبيق، طاأل التذوق-مهار شعبان  (1)
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 والحنين كمقدمات لقصائده. بالشوقالسنوسي  عبد الحقاكتست أشعار  -

 

 :التوصيات

َوركاللغة  الفنيَّةالسنوسي بالتعمق لدراسة الخصائص  عبد الحق لنتاج الشاعر الدراسينَ  توصي الورقةُ  -  والصُّ

 .الجماليَّةالجوانب  إلظهارويحتاج لتحليل وتنقيب  ،الشاعر ثري هذاألن نتاج  ؛والموسيقى

وأن  ،سوى العناوينفات التي لم نجد منها فله الكثير من القصائد والمؤلَّ  ؛نتاج الضائع لهذا الشاعرالكذلك البحث عن  -

فما زال الكثير من  ،تم العثور عليها في خزانة الشاعر ،عليه وتم دراسته عبارة مخطوطات قليلة رَ ثِ النتاج التي عُ 

 يحتاج إلى بحث ودراسة. ،ا في خزانات العلماءب  مخطوطاته مغيَّ 

 

 المصادر والمراجع

 ، دمشق سوريا.9األثر والسجن في شعراء العرب، ط م(.9195، أحمد )البزة

 .، القاهرة مصر9الشعر العربي  الحديث في تشاد رواده واتجاهاته، طم(. 2196، حامد )هارون

 .لبنان –، بيروت 9النص الشعري ومشكالت التفسير، ط م(.9116، عاطف )جودة نصر

 الترجمي ديوان مخطوط. ، عبد الحق )د.ت(.السنوسي

 .، دار اللواء2النقد األدبي في العصر الجاهلي واإلسالم، ط م(.9111محمد )، نصر

 -9935الدور االجتماعي  والسياسي  للشيخ عبد الحق السنوسي الترجمي في دار وداي شاد ) (.م9115 – 9114، محمد )أيوب

 جامعة أم درمان اإلسالميَّة.، ( رسالة دكتوراه في علم االجتماعم9119

 .في األدب الت شادي  للفرقة الرابعة، جامعة أنجمينامن محاضرات  م(.2119-2111أ.د/ عبد هللا )، حمدنا هللا

ق األدبي بين النظريَّة والتط م(.2193، مهار )شعبان  .، الرياض السعوديَّة9بيق، طالتذوُّ
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