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:إعداد


 

المقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا وموالنا 

وعلى آله الطيبني  ) ١( " إن من الشعر حلكمة" حممد خري خلق اهللا أمجعني القائل 

ـوـصحبه اــلــطاهــريــن اــلــذيــن قــادـــوـاــ اــألــمــة عــلى اــلــنهج اــلــسياسي اــملــستمد مــن هــدي 

.القرآن، وسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

وبعد لقد جذب إنتباه الباحث إىل هـذا املوضوع ما الحظه أن للشعر العريب 

را داخلية وخارجية للدولة اإلسـالمية الصكتية، الصكيت نزعات سياسية تصور أمو 

لذا تتبع .  وحتدد صفات القائد املثاىل، والنهج الذي ينبغي أن يسلكه يف سياسته

هـذا الشعر يف عصر من عصوره األدبية مبدينة صكتو فوقف على قصيدة فحل 

من فحول شعراء القرن العشرين وهو األستاذ أبو بكر بوىب فوجد ضالته، فحاول 

دراسة القصيدة دراسة حتليلية، وقصده أن يلقى ضوًء للراغبني يف األدب العريب 

الصكيت ليعرفوا أن يف تراثنا األديب الزاهر دررا كامنة فيتحروا أبعاد شخصيات 

لعبت دورا فعاال لنشر أفكار سياسية تناسب اإلنسانية يف كل زمن ومكان، وأهم 

ـوـاــلــقدـوـةــ اــحلـسنة لــيلحقواــ بــركــب أـــوـلــئك مـن ذــلــك كــله أــنــ جيــدوـاــ فــيه اــملــثل اــلــراــئـع 

  .األجداد ويقتفوا آثارهم

:حتتوي املقالة على مقدمة، وثالثة نقاط واخلامتة على النحو التايل



  

١٤٢

ترمجة الشاعر.

الشعر السياسي لدى األستاذ أيب بكر بويب.

عرض حتليلي للقصيدة.

اخلامتة.

.ترجمة الشاعر

عبد القادر الشهري ببويب، ولد حوايل هو العالمة األديب اللغوي أبو بكر بن 

، نشأ وترعرع يف كفالة ) ٢( ُغْنُدو، وهي قرية يف شرق "َمَسامَ "م، يف ١٢٨٨سنة 

والده، فشرع يتلقى مبادئ العلوم يف الكتاتيب بدء بقراءة القرآن الكرمي، تعلمه 

مث اتصل بالعامل الشهري أمحد بن سعد وهو من أشهر من "  مامل محزة" عند العامل 

.)٣(أخذ العلم من األستاذ عبد اهللا بن فودي

اتصل بالعلماء البارزين يف عصره الذين تصدروا للثقافة اإلسـالمية ينهل منهم 

لعربـية وـقـواعـدهـا حىت حـصل عـلى قـسط واـفـر من اـلـثقافـة  الـعلومـ الـديـنية وـالـلغة اـ

ــلــص رف اــلــعربــية اــإلــسـالمــية،ــ ـوـمــن اــملــواــدــ اــلــيت تــعلمها أــثــناءــ طــلبه لــلعلم اــلــنحو ـوـا

والبالغة، والعروض والقوايف، قرأ أكثر الكتب املقررة للمواد املذكورة، منها كتاب 

اآلجرومية وملحة اإلعراب، وكتاب قطر الندى، وألفية ابن مالك، كما قرأ كتاب 

المية األفعال، وكتاب احلصن الرصني، وتعلم كتاب اجلوهر املكنون وكتاب عقود 

أ يف األدب العريب املختارات من دواوين الشعر اجلمان وتلخيص املفتاح، بينما قر 

ـوـإــضافــة إــىلــ ذــلــك فــإنــ هـــذاــ اــلــعاملــ ـوـقــف عــلى  ) ٤( اــجلــاهــلي ـوـمــقامــاتــ اــحلــريــريــ

Ƣđ�ǂƯƘƫÂ�ƢȀǼǷ�®ƢǨƬǇ¦Â�Ŗǰǐǳ¦�ȆǷȐºǇȍ¦�®ƢȀŪ¦� ƢǸǴǠǳ�ƨȈƥ®¢�©ƢƳƢƬǻ¤.
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عاش هـذا الشاعر يف فرتتني متباينتني، فرتة ما قبل االستعمار الربيطاىن وفرتة 

ستعمارـ قـضى شطر حـياتـه قــبل اـالـستعمارـ اـلـربيـطاينــ عـلى بـالدـ نـيجرييـا بــينما اـإلـ

يعترب هـذا العامل رائد احلركة .  قضى الشطر األخري يف فرتة االستعمار الربيطاين

األدبية مبدينة صكتو اليت تقاوم األفكار اجلديدة اليت بثها املستعمرون ومن على 

  .اليت نشرها عثمان بن فودى وأصحابهشاكلتهم واملخالفة للقيم اإلسـالمية 

لــقد نــقد هـــذاــ اــألــدــيــب سياسة اــملــستعمريــن يفــ شعرهــ مــستخدمــا أــسلوبــا مــؤثــرا 

ويعترب هـذا الشاعر شيخ شعراء .  جذابا، ولعل قصيدته التائية خري ما ميثل ذلك

  .القرن العشرين وأنه فحل من فحول شعراء الطبقة األوىل من القرن العشرين

اهلجرية، وكان "  ١٣٥١" يب وهو ابن ست وستني وذلك سنة تويف هـذا األد

ذلك يف عهد أمري املؤمنني احلسن بن معاذ، قضى هـذا األستاذ عمره يف خدمة 

الدين اإلسـالمي، ونشر الثقافة اإلسـالمية وخلف من اآلثار األدبية ما يشهد له 

  .مجال األديبـبالسبق يف ال

  بوبيألستاذ أبي بكر الشعر السياسي لدى ا

لقد لعبت األوضاع السياسية املخالفة للنظام السياسي الديين دورا بارزا يف  

كــثرةــ اــلــشعر اــلــسياسي خــاللــ اــلــقرنــ اــلــعشريــن فــنجد طــائــفة مــن اــلــشعراــءــ يــعنون 

بتسجيل األمور الداخلية، أو اخلارجية للدولة، واملنهج السياسي الذي ينبغى أن 

ب ذـلــك اـلــتذكـر بـسريةــ اـألــسالف يـنهجه اـلــقائـد اـملــثايلـ يفــ سياسته،ـ وـقــد يـصطح

سياسة " الذين قادوا األمـة على هـذا النهج السياسي املطابق للخالفة الراشدة 

  ".اخللفاء الراشدين رضوان اهللا تعاىل عليهم
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ـوـكــانــ اــألــستاذــ أــبــو بــكر بــويبــ مــن هــؤالــءــ اــلــشعراــءــ اــلــذيــن اــستخدمــواــ اــلــفنون 

يها األمراء والوزراء الذين الشعرية لبث أفكارهم السياسية، وله عدة قصائد مدح ف

أعجبه حسن سياستهم مثل قصيدته الرائية اليت ميدح فيها الوزير حممد البخارى، 

  .وقصيدته النونية اليت ميدح فيها أمري كتشنة اليت هي موضوع هـذه املقالة

كان املدح أهم األغراض اليت جتلت فيها خصائص هـذا الشاعر السياسية، 

افع تـكسيب بل إمنـا يصدر عـنه املدحـ لدافـع ولعل هــذا املـدح مل يـن شأ منه عن دـ

ــبــطة بــني اــملــدحــ ـوـاــإلــشادــةــ بــالــسياسة  دــيــين سياسي ألــنــك تــلمس يفــ مــداــئــحه ـرـا

�ǪººƥƢǘººŭºº¦�ººÄȂǈººǳºº¦�ƲȀǼººŭºº¦�ƢººĔºº¢�ƢººǷºº±ƢººƳ�ƢººǻƢººŻºº¤�ǺººǷȂººȇººÂ�ǂººǟƢǌººǳºº¦�ƢººǿƾǬƬǠººȇ�Ŗººǳºº¦�ƨȈººǟǂǌººǳºº¦

للحياة اإلنسانية، أضف إىل ذلك أنك تلمس يف مدائحه صورة سياسة ارتضاها 

  .واليت مدارها العدل واإلنصاف للرعية والذب عن املستضعفني

  .عرض تحليلي للقصيدة

وهـذه القصيدة نونية القافية صاغها الشاعر على البحر البسيط وتقع يف مثان 

وليس قصد الباحث دراسة هذا النص دراسة فنية وإن كان النص .  وثالثني بيتا

وهو حتليل أفكار الشاعر الناجتة من  آية من آيات الفن، بل إمنا يقصد ضربا آخر

لــقد اــعــتمد هــذاــ اــلــشاعــر عــلى اــلــشعر لــيبث فــلسفته حنــو .  مــدحــه ألــمــري كــتشنة

السياسة، وكان موفقا غاية التوفيق حيث أن للكالم العذب أثرا جتاه نشر األراء 

  .واألفكار يف اآلفاق

دامى، لقد سار هذا الشاعر يف معاجلة هذه القصيدة على طريقة الشعراء الق

وميكن تقسيم هذهـ القصيدة إـىل .  يف مدائحهم فـنسج مدحه فيها على مـنواهلم

  .ثالثة طوائف
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األوىل منها عبارة عن مقدمة تقلدية عاجل فيها الشاعر موضوع الوقوف على 

الديار مث التشبيب كعادة الشعراء القدامى وتستغرق أبياته يف هذه الطائفة تسعة 

  :قال فيها. أبيات

ƢººǼǠǛ�Ƣººđ�ǺººǸǟ�ǲººǇÂ قــف بالــديار

ــــاس قــــد ألفتهـــــم ــــيهم مــــن أن كــــم ف

علــى بســيط مــن األرض األنيفـــة ال

Ƣºººººººººđ�ǺƠººººººººǸǘƫ�§ ¦Â°�§ ¦Â°�Ŀ�ǲººººººººƥ

عقــــنقال ومجــــاهريا ضــــفت وصـــــفت

فيهـــــا العماليـــــل ال تنفـــــك عـــــن منـــــر

ƢǼǘºººººººººǫ�Ƣººººººººđ�¦Â°ƢººººººººǏ�ƨººººººººȀƳ�ƢººººººººŻ¢�Ǻººººººººǟ

ـــــــــــــوم هـــــــــــــداة ثقــــــــــــاة ســـــــــــــادة أمنــــــــــــا ق

خضخاضــــــــة رملهــــــــا مســــــــتجد خزنــــــــا

ــــــــــا 
ّ
ــــــــــاء ســــــــــاكنها مل هلــــــــــا ســـــــــــكناحوب

واعشوشــبت أرضــها واعــذوذبت وطنــا

تصــــــطاد مــــــا قــــــد رأت ملـــــــا أتــــــى وكنــــــا

وقف الشاعر يف هذه األبيات على املنازل اخلالية متسائال عمن كان يعرفهم 

عــباـرـةــ عــن اــلــتمسك بــالــديــن ( مــن اــألــحــبة يفــ اــهللاــ اــلــذيــن عــاشواــ يفــ عــيش ـرـغــد  

  .فظعنوا عن منازهلم مهاجرين فرارا بدينهم) اإلسالمي

�ƢŻ¢� ¦ƾǠǇ�ǶĔ¤�ǲƥ� ƢǼǷ¢�̈ƢǬƯ�̈¦ƾǿ�ǶĔƜǧ�ƨƦƷȋ¦� ȏƚǿ�Ǧ ǐȇ�ǂǟƢǌǳ¦ǂǸƬǇ¦Â

�Ǧ ǻ¢�ƢĔ¤�ǶȀǓ°¢�Ǧ ǏȂƥ�ƨȈǳƢŬ¦�¾±ƢǼŭ¦�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�ǖƥ°�ǂǟƢǌǳ¦�À¤�Ľ�̈®ƢǠǈǳ¦

�Ǧ ǏººÂ�ººĿ�ººÃºº®ƢǸƬººȇººÂ�ƢȀǼǰǈººǷ�ºº§ ƢººǗ�ººµ ºº°ºº¢�ƢººĔºº¤�ǲººƥ�ǂƴǌººǳºº¦ººÂ�ºº Ƣººŭºº¦�ƢȀȈººǧ�ǂưǰººȇ

وشــ اـلـضارـيـة اـلــيت صحارـىـ هــذهـ اـألــرـضـ بـكثرةـ اـلـرمــل وـاـلـنباتـاتـ وـأــنـ فـيها اـلـوحـ

  .تصطاد الفرائس الدواين والقاصية

  :مث انتقل الشاعر إىل وصف فتاة  تعيش يف هـذه املنازل قائال

خجلــتفــيهم مــن فتــاة إن بــدت كــم 

Ƣººººººđ�ǺȀºººººººǻƘǋ�Ň¦ȂººººººǤǳ¦�śººººººƥ�¾ƢººººººƬţ

يـــأتني ميســـا ســـكارى فـــوق عوكلـــة

مشـــس وصـــارت بـــذاك البـــدر ممتحنـــا

رفـــــــع األغـــــــاىن بصـــــــوت راق واتزنــــــــا

القواعــــــــل قــــــــد يأتـــــــــينه أرنــــــــابعـــــــض 
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وصف الشاعر الفتاة باحلسن واجلمال فوجهها مثل الشمس تارة وكالبدر بني 

النجوم تارة أخرى تألأل وضياء، وإذا خرجت متشي فوق الكثيب متبخرتة مائلة 

  .تطوف بني الغواين مرتفعات الصوت الرقيق مرتمنات يف غنائهن

التقدمي مبعىن وهو شوقه الشديد إىل اإلخوان ولعل الشاعر أراد أن يربط هـذا 

اــلــذيــن هــاجــرـوـاــ فــراـــرـاــ بــديــنهم مــن بــالدــ صكتو إــىلــ اــلــسودــاــنــ قــاصديــن اــألـــرـاــضي 

املقدسة، وِملَ ال يشتاق هـذا الشاعر إىل اهلجرة واملستعمرون املستدمرون فرضوا 

�řººȇƾººǳºº¦�ȆǇƢȈǈººǳºº¦�ºº¿ƢǜǼººǳºº¦�Ǧ ººǳƢººţ�ƨȈǇƢȈǇ�ƢººǟƢǓººÂºº¢�ǾȈººǧ�Ǌ ȈǠººȇ�ººÄǀººǳºº¦�ǞǸƬººĐºº¦�ȄǴººǟ

اها الشاعر، وال أدل على ذلك من عزم الشاعر هو اآلخر إىل اهلجرة لوال إرتض

وهـذا يشبه شوق الشنفرى إىل .  أن سده دون ذلك أمري املؤمنني احلسن بن معاذ

:)٥(املهجر عندما يقول

  وفيها ملن خاف القلى متعزل** ويف األرض منأي للكرمي عن األذى 

لشاعر إىل الفكرة الرئيسية للقصيدة وهي وأما الطائفة الثانية فتمثل يف ختلص ا

املدح السياسي، ختلص إليه برفض أولئك السعداء املهاجرين كيال يشغله ذلك 

عــن اــلــفكرةــ اــلــرئــيسية فــأبــدىــ إــعــجابــه بــاملــمدـوـحــ أــنــ حتــلى مبــكاـرـمــ اــألــخــالقــ مــن 

:السخاء، والشجاعة والثبات على احلق ويف ذلك يقول

دع عنــك ذكــر أنــاس قــد خلــوا ومضــوا

ـــــــــك أعــــــــــد مقـــــــــاال إىل ذكـــــــــراك يف مل

)٧(ســـــــــــلفح دراكـــــــــــة ذرب )٦(مسيـــــــــــدع

ــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــرم ــــــــــــــــــــــــــــر زانـ هللا در أمي

فلــــــــــيس مثلــــــــــك يف أمثالــــــــــه حســــــــــنا

مبـــــــارك وجهـــــــه قـــــــد كـــــــان يف كشـــــــنا

ـــــــان أو بطنـــــــا مــــــــستودع كـــــــل أمـــــــر ب

ـــــــــا لكــــــــل دان ومــــــــن عــــــــن داره شطن



١٤٧



�ƨǠǘǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƣđ�ǾƷÂƾŲ�ǂǟƢǌǳ¦�Ǧ ǏÂ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢưŭ¦�©ƢǨǐǳ¦�ǞƟ¦Â°�ǺǷÂ

: اـإلـحــسانـ عـلى حــاسديـه اــملـسئني لـه بــدالـ مــن اـالـنــتقامـ مــنهم عـمال بـقولــه تـعاىلــ

ـبــينه عــداـــوـةــ كــأنــه ـوـيلــ محــيم﴿ــ  ﴾إــدــفــع بــالــيت هــي أــحــسن فــإذــاــ اــلــذيــ بــينك ـو

  ).٢٤:فصلت(

  :وحتس هـذا املعىن يف قوله

  من حاسديه فصاروا بعده دمنا**عداوتهوذاك دك الذي أندكـت 

ـوـمبــا أــنــ اــملــمدـوـحــ يــصرب عــلى حــسد اــحلــاسديــن ـوـيــعفواــ عــن إــساءــةــ اــملــسيئني 

تالشت عداوة أولئك احلساد فأصبحوا أوليائه فصلحت خصاهلم حبسن سياسة 

  .هـذا األمري

وملا كانت اخلالفة يف منظور اإلسالم جلب مصاحل املسلمني، ودرء املفاسد 

هـذا .   يستعين من وىل أمر الرعية عن ناصح من العلماء املخلصنيعنهم، فإنه ال

ما قام به هـذا الشاعر حيث تصدى تصديا إجيابيا فقدم نصائح غالية ملمدوحه، 

وأرشده إىل األخذ بالنظام السياسي اإلسـالمي، وأنذره بأن يتقى اهللا يف إمارته، 

أحد من الرعية حىت تظهر وأن يعدل بني الرعية، وأال يعجل يف إنفاذ حكم على 

  :ويف ذلك يقول. عليه البينة

وبعد فالقصد مين بعد التحيـة أن

فــــإن امســــك قــــد شــــاعت حماسنـــــه

قــد شــاء خــريك يف البلــدان قاطبــة

ــــــه ـــــت تفعل ـــــدبر فيمـــــا أن واقـــــن الت

ــــــا ــــــه دوامــــــا تشــــــكر املنن ختشــــــى  اإلل

ــــك إال منطقــــا حســــنا ال نســــمعن من

قـــــــد انطـــــــق اهللا يف خرياتـــــــك اللســـــــنا

علــــن علــــى املقضــــى حيــــث عنــــاال جت



  

١٤٨

مث استمر الشاعر ينصح املمدوح أال يظلم أحدا من الرعية فيكون ذلك سببا 

أن يعاقب الظامل بغض النظر عن شرفه حىت يؤّمن "  األمري" لتدمري إمارته وعليه 

¾ƢǫÂ�¿ƢǜǼǳ¦�ȄǴǟ�ǚǧƢŹÂ�ƨǷȐǈǳ¦Â�ǺǷȋ¦�ƾǗȂȈǧ�ǶŮ¦ȂǷ¢Â�ǶēƢȈƷ�ȄǴǟ�ƨȈǟǂǳ¦:

الظلـــــــم ســـــــيئةإيـــــــاك والظلـــــــم إن 

وإن أتـــــــــاك ظلـــــــــوم فـــــــــأنقمن بـــــــــه

فــــــالظلم ال ينجلــــــي عــــــن أهلــــــه مبــــــىن

هــــــو الــــــذي كنــــــت يف تعذيبــــــه قمنـــــــا

يبدو يف البيت األخري أن الشاعر حيرض املمدوح أن يتحلى بسرية اخللفاء 

الراشدين مثل سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه الذي وعد وعدا شريفا أن سينتقم 

والضعيف فيكم قوي عندي حـىت : " ) ٨( شرفه قائالمن الظامل بغض النظر عن 

  "آخذ احلق له والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء اهللا

مث عرض الشاعر لألمري صورة جملس أهل احلل والعقد الذي ينبغي أن يتخذه 

يف نظامه اإلداري، يبدو ذلك يف حتذيره لألمري أال يوازر الرعاع والغوغاء واألشرار 

  :يرض عنهم بل يتغافل عن خصاهلم الرذيلة مىت قاربوه وقالوال 

)٩(ال يــــــــــــــــــــــــــستفزك أقــــــــــــــــــــــــــوام زعانفـــــــــــــــــــــــــة

)١٠(وجـاف عرضــك عــن أصــحاب عجرفــة

كأن األراجيف يف أفواههم سننا

قد ضاعـ أـعـمارـهـم يفـ غـيهم زـمـنا

�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀºđ�°¦ǂǋȋ¦� ȏƚǿ�§ǂǬƫÂ�ƨǼƬǨǴǳ�̈Śưŭ¦�ƨƥ̄Ƣǰǳ¦�°ƢƦƻȋ¦�ǽǂȇȂǐƫ�ĿÂ

اليت ختيلهم لك مماثلني أمامك حياولون إرضاء األمري بنميمتهم، وال أدق من هـذا 

ليظهر لك قبح "  كأن األراجيف يف أفواههم سننا" التشبيه الذي صنعه الشاعر 

 ﴾أــحيــب أــحــدكــم أــنــ يــأكــل حلــم أــخــيه مــيتا﴿ــ فــعلهم مــطابــقا ملــا حــكاهــ اــهللاــ تــعاىلــ

�Ƕººđ�ǪȈǔººȇººÂ�Ǯ).  ١٢:  سـوـرـةــ اــحلــجراــتــ،ــ اــآلــيــة( ǈǨººǻ�ǶȀǼººǷ�ǄƠǸǌººƫ�Ǯ ǴǠƴȈººǳººÂ

  .صدرك
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اـلـسياسي بـاـدـكـارـ اــملـوتـ ـوـاـالـستعداــدـ لـه،ـ فــإنـ ذـكــر اـملـوتــ يـقتضي مـالـزـمـة اـحلــق 

فذّكر األمري أن يستعد للموت باحلسنيني العدل للرعية، والكف .  وخمالفة اهلوى

ويف .  عن اجلور ألن العدل يوجب حمبة صاحبه، كما أن اجلور يوجب مقته عنه

  :ذلك يقول

  تغفل عن املوت كن يف ذكره قمنا**   فاملوت أقرب شيء تتقيه فــــــــــــــــــال 

  لعمل الــــــــــمنهي حيث عنا وترتك ا** بذاك تقوى على الطاعات تفعلها 

مثـ أــشارــ إــىلـ اــإلــدــاــرـةــ اــلــناجــحة وـهــي أــنــ يــهتم اـألــمــري بــدفــع اـملــفاسد مثــ اــلــقيام 

:برعاية املصاحل العامة، واإلحسان على الضعفاء واملساكني قائال

  نـاوناهـــــــــــــــــــــــــيا ألباطيل وكـل حـــــــــــــــــ**   وكن أمورا لوجه اهللا صاحلة 

  ومقعدة قد غدا يف البيت قد سكنا**  وكن رحيما أليتام وأرملـــــــة  

يروعك من البيتني إعجاب الشاعر بالقائد الذي يتحلى بالشجاعة الفائقة 

  .واإلحسان على املستضعفني يف األرض والرأفـة واللني للضعفاء

ȈǼººǳºº¦�ºº©ƢǠǸƬººĐºº¦�ƾººů�ºº®ŗǈººȇ�ǂººǟƢǌººǳºº¦�ººÀºº¢�ËǮ ǋ�Ʈ ººƷƢƦººǳºº¦�ǂººǷƢººź�ººȏººÂ�ºº�ºº¦ǀºººǿ جرييــة

املسلمة اليت كانت على مذهب سياسي يهدف إىل رعاية مصاحل  الرعية ودرء 

أضف إىل ذلك أن الشاعر ممن ذاق مرارة سياسة مضادة للسياسة .  املفاسد عنها

  .اإلسـالمية

واألفكار الصادرة من الشاعر يف هـذا القسم توحي بالقدوة احلسنة للخلف 

لقيادةـ فيستنريون اريـ ممن سيتولون زـمام اـ . بـه يف الـتدبري الـسياسي والنظامـ اإلدـ

حبذا لو أن قادتنا املعاصرين طبقوا هـذه النصائح الغالية يف سياسيتهم ولعل ذلك 
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يكون حال للمشاكل العويصة  واألزمات العائقة اليت كانت سـّد  دوننا والسعادة 

  .واإلرتقاء أمـدا طويال

وسة يف هـذه الطائفة تشري إىل وجدير بالذكر أن فلسفة الشاعر السياسية امللم

يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس ﴿:  ما حواه قوله تعاىل

  )٢٦: سـورة ص، اآلية( ﴾باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا

وأما الطائفة الثالثة واألخرية من القصيدة فعبارة عن الدعاء للممدوح حيث 

 أزره، ويعينه يف تدبري شئؤون إمارته، وأن يقيه من شر دعا الشاعر له أن يشد اهللا

األعادى ومشاتة الشامتني، ومن الفتنة، وأن ميد عمره خدمـة لألمـة اإلسـالمية 

  :قائال

  عونا ويدفع عنك الشر والفـتنا  **   أعانك اهللا فيما أنــــــــــــــــت تفعله 

  عــــــــــزا وتقضي به دركا لنيل منا  **   تعيش عمرا طويال تستفيد بـــــــه 

مثــ إــنــ اــلــشاعــر خــتم اــلــقصيدةــ بــالــثناءــ عــلى اــهللاــ ـوـبــالــصالةــ عــلى سيدنــا حمــمد 

  :أشرف املرسلني كعادة أكثر شعراء مدينة صكتو وقال

  مت النـظام بعــــــــــــــــون منه واتزنا  **   الــــــــــــــحمد هللا رب العاملني فقـد 

  مـحمد وعلى أصحابه األمنا  **   ختار سيدنا صلى اإلله على امل

ـــملـــاـدــحـــ سلك يفـــ سبكها  ـــلـــتحليلي لـــلقصيدةـــ أـــنـــ ا ـــلـــعرضـــ ا إـــتـــضح لـــنا بـــعد ا

�ƨȇƢǣ�̄¤��ȆǇƢȈǈǳ¦�¬ƾŭ¦�Ǻǧ�ƨǴƳƢǠǷ�Ŀ�ǺȇƾĐ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�Ãƾǳ�¿ƾƼƬǈŭ¦�§ȂǴǇȋ¦

هـذا املدح ال ختتلف عن غاية مدائح أولئك الشعراء وهي السياسة واإلشارة إىل 

صرـوـنــ ملــذهــبهم صوـرـهــا سواــءــ أــكــانــت صوـرـةــ سياسة دــاــخــلية،ــ أــمــ خــاـرـجــية،ــ ـوـيــنت

اــلــسياسي،ــ ـوـهـــذاــ مــا فــعله اــلــشاعــر غــري أــنــنا ملــ نــلمس يفــ اــلــقصيدةــ صوـرـةــ سياسة 



١٥١



خــاـرـجــية إــذــاــ قــاـرـنــا بــينه ـوـبــني أــيبــ متــامــ اــلــشاعــر اــلــعباسي اــلــذيــ سجل إــنــتصاـرـاــت 

  :ومطلعها )١١(ممدوحه املعتصم اخلليفة العباسي على بالد الروم يف بائيته

  احلد بني اجلد واللعبيف حده ** السيف أصدق أنباء من الكتب 

هـذا، وباإلضافة إىل مجيع ما تقدم فإن القارئ يدرك يف القصيدة فقدان صورة 

الشعر السياسي يكثر ظهورها يف هـذا الفن وهي توطيد السلطة وبسط نفوذها 

:)١٢(مثل قول األستاذ عبد اهللا بن فودي

فـــــابيض وجـــــه الـــــدين بعـــــد حماقـــــة

ƲººººººººººȀǼǷ�ƲºººººººººĔÂ�Ǆºººººººººǟ�Ŀ�Ǻȇƾºººººººººǳ¦Â

لغــــــــراء صــــــــبح ينجلـــــــــيوالســــــــنة ا

ـــــــبلج واســـــــود وجـــــــه الكفـــــــر بعـــــــد الت
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والبدعـــــــــــة الســــــــــوداء ليــــــــــل يـــــــــــدجي

مل يتعرض إىل هـذه الظاهرة ألن )  األستاذ بوىب( ويرجح الباحث أن الشاعر 

الظروف متباينة حيث أصبح القيام باجلهاد حلماية بيضة اإلسـالم، وبسط نفوذه 

اـــلـــشاعـــر،ـــ ذـــلـــك أـــنـــ شوكـــة اـــملـــسلمني اـــستضعفت ـوــأـــن  شبه مـــستحيل يفـــ عـــصر

  .السلطنة والنفوذ بأيدي املستعمرين

  الخاتمة

تناولت املقالة يف الصفحات السابقة عرضا حتليليا لقصيدة فحل من فحول 

شعراء القرن العشرين ذات طابع سياسي، بدء برتمجة الشاعر، مث احلديث عن 

  .القصيدةالشعر السياسي لدى الشاعر مث حتليل 

جتــلى يفــ اــملــقالــة أــنــ اــلــشاعــر ـوـقــف جبــانــب مــذهــب سياسي طــبقه عــثمانــ بــن 

مثـ اـنـتصر هلــذاـ اـملـذهــب، )  اـملـدحـ( فـودـىـ تـغمدهـ اـهللاـ بـرمحـته فــأيـدهـ يفـ فـن شعريـ 

و ميكن أن يقاس هـذا .  ومدح األمري الذي قاد الرعية على هدي ذلك املذهب
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كم بأنـه شعر سياسي،ـ وإـنـ مل الـفن بغايـته اـليت يـرمى إـلـيها وحيـيا يفـ سبيلها،فـيح

  .يتناول الشاعر النظريات السياسية ومعانيها

اـألـوـل :  ويـستنتج مـن اـلـقصيدة ثـالثـة أـشكالـ لـلسياسة الـيت يـعتقدهـا اـلـشاعر

ميثل صفات القائد املثايل وهي التحلي بتقوى اهللا يف تدبري شئون الدولة، إعرتف 

ǲƟƢǔǨǳ¦�ǽǀºđ�ȄǴƸƬȇ�ǾƷÂƾŲ�ÀƘƥ�ǂǟƢǌǳ¦  . ميثل دور القائد وهو الكف والثاين

ـوـاـلـثالــث ميـثل مــن يـستوـزـرـهــم .  عـن اـجلــورـ مثــ بـسط اــلـعدلـ ـوـاـإلــنـصافــ يفـ قـيادــتـه

  .القائد يف إنفاذ احلكم وهم األتقياء والصاحلون

هـــذاــ،ــ لــقد سبق أــنــ ـذـكــر اــلــباحــث أــنــ اــملــقالــة ستتناـوـلــ عــرضا حتــليليا لــقصيدة 

ستاذـ أـبـو بــكر اـألــ( ذـاـتـ طـابــع سياسي لـفحل مـن فـحولـ شعراــءـ اـلـقرنـ اــلـعشريـن 

.، يرجو الباحث أن األمل قد حتقق فيما قدمـه)بوىب

  :الـهوامش والـمراجع

)١(ºº«�Ǟººƥºº¦ǂºǳºº¦�ƾǴººĐºº¦�ººÄºº°ƢƼƦººǳºº¦�ƶȈƸǏ�ºº�ǲȈºǟƢººũºº¤�Ǻººƥ�ƾǸººŰ�ººÄºº°ƢƼƦººǳº¦ /ــ دــاــر ٧،

  ١٠٧: ص ١٩٨١ -هـ ١٤٠١الفكر 

اــلــدكــتورــ حيــىي حمــمد اــألــمــني،ــ اــألــستاذــ أــبــو بــكر بــوىبــ ـوـإــنــتاجــاتــه اــلــشعريــة، )٢(

  ٦: خمطوط، ص

.السابق، والصفحة نفسهااملرجع )٣(

  ١٤: نفس املرجع، ص)٤(

سعد حــسني عــمر :  أــنــظر.  اــلــبيت مــن الــمــية اــلــعربــ،ــ لــلشنفرىــ اــألـــزـدــيــ)٥(

ــلــبالغــة جــ ــلــنصوصــ ـوـا ،ــ مجــعية اــلــدعــوة ١/ مــقبولــ ـوـآــخــرـوـنــ،ــ اــألــدــبــ ـوـا

٦١: اإلسـالمية الليبية بال تاريخ، ص
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اــملــعجم :  أــنــظر.  سيد،ــ كــرميــ سخي،ــ أــوــ اــلــرئــيس،ــ أــوــ اــلــشجاعــ:  مســيدعــ)٦(

  ٤٤٨: ، دار الفكر، ص١/ادة السني، جالوسيط، م

  ٣١٠: فصيح اللسان، املعجم الوسيط، املرجع السابق، ص: ذرب)٧(

حممد إمساعـيل إبراهـيم وآخروـن، تارـيخ العاملـ اإلسـالمي،ـ للصف الـثاين )٨(

  ١٣: م، ص١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠املتوسط، اململكة العربية السعودية 

  .القطعة من القبيلة تشذ وتنفرد: الزعانفة)٩(

الرازي حممد بن أيب :  جفة يف الكالم وخرق يف العمل، أنظر:  ةالعجرف)١٠(

 -هـ  ١٤١٣، ٢/ بكر عبد القادر، خمتار الصحاح مؤسسة دار العلوم، ط

  ٣١٣: م، ص١٩٩٢

اـلدكتور حسن شاذـيل فرهود وـآخرونـ، :البيت للشاعر أـيب متام، رـاجع)١١(

 ١٣٩٦، ١/ األدب والنصوص للصف الثاين اململكة العربية السعودية، ط

  ١٠٧: م، ص١٩٧٦ -هـ 

تزيني الورقات خمطوط، :األبيات من جيمية عبد اهللا بن فودي، راجع)١٢(

٢٢: هـ، ص١٣٨٣الناشر األستاذ أبو بكر بايب وعبد الرمحن بن عثمان 


