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السجن وأثره في الشعر األندلسي
دراسة قي الموضوع والفن
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أستاذ األدب العربي المساعد،كمية التربية والعموم برداع ،جامعة البيضاء.
mmmogeb87@yahoo.com
مشكمة الدراسة:
معروف عن األدب -بشكل عام والشعر بشكل خاص -تصويره لمجتمع األديب والشاعر بكل

تناقضاتو،وما وجدناه في مضان المصادر األدبية األندلسية كان كذلك ،إال أننا لم نجد في الدراسات
األدبية التي تناولت الشعر األندلسي إال وجيا واحدا ىو الوجو السعيد الذي يحمل رنات األوتار
وعبير األزىار ،وسمط األضواء عمى األحداث والوقائع وحضارة األندلس الالىية،وقمما لفتت االنتباه

لموقائع الخاصة الحزينة الباكية .

وبما أن السجن وظروفو قد طبع في نفسية الشاعر األندلسي السجين حالة من األلم عبر عنيا في
شعره ،فنتجت عن ىده الحالة صورة غير الصورة المرسومة في أدىاننا عن الشعر األندلسي لم

يتناوليا الدارسون بالبحث والتحميل  ،فكانا ىذا باعثا رئيسيا ومشكمة بحد ذاتيا استدعت الوقوف
عندىا ودراستيا إلدراك األبعاد النفسية الواقع فييا الشاعر األندلسي السجين.
ىدف الدراسة:

من خالل تحديد مشكمة الدراسة يتضح اليدف الرئيس من ىذه الدراسة  ،أال وىو إظيار الوجو

الخفي لمشعر األندلسي ،واظيار الصورة األخرى الحزينة الباكية  ،التي عكست وخز األلم وعذاب
السجن،وقد وفرت الدراسة مادة أدبيو ىامة في أغراض قمما لفت االنتباه إلييا بالقدر الذي تستحقو

 ،وسمطت الضوء عمى المحن التي وقع فييا الشعراء ،فالشعر دائما يسجل وقع األحداث عمى النفس
وىو من ىذه الناحية وثيقة وجدانية إلد ارك األبعاد النفسية التي لوالىا لما فيمنا تمك األحداث التي

عاشيا الشاعر األندلسي،ووقع تحت تأثيرىا وسرد الوقائع المؤلمة وظروفيا المظممة ،فالشاعر

والمؤرخ كالىما مكيف بالظروف،غير أن الشاعر بحكم فنو وقريحتو وخيالو وعالقاتو بالسمطة،أميل
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إلى التصرف في الحدث ،فقد يفسح المجال لمخيال والوجدان وصدق الشعور والمسان،وقد نتجت
نصوص السجن الشعرية عن أحداث واقعية أكسبتيا أىميتيا وميزتيا.

وىذ ه الدراسة قد إنارة لنا الدرب حول الوجو المأساوي الخفي لمشعر األندلسي والمحنة التي عاشيا
الشعراء األندلسيون .

المقدمة:

الحرية كنز يحرص عميو كل إنسان ،وىي حق طبيعي لو ،وما أن تيدر حرية أي فرد عن طريق
السجن مثال إال وينبري لممطالبة بيا ما استطاع لذلك سبيال ،والحرية غاية يسعى لتحقيقيا كل من

فقدىا ويمثل ا لشعر األندلسي ميدانا لدراسة ظواىر مختمفة لحياة األندلسيين،فقد كان مصو ار لتك
الظواىر يحموىا ومرىا ،ومن تمك الظواىر ظاىرت السجن وأثرىا في اإلنتاج الشعري،ولقد تحدث
الشعراء األندلسيون الذين ذاقوا م اررات السجن ،وعبروا عن ىموميم ومآسييم فوصفوا السجن وأثره

عمييم،وكثرت صرخاتيم نظ ار لمواقع األليم الذي كانوا يعيشونو ،فباح الشعراء بيموميم التي تنتابيم
في السجن وخصوصا في ظالم الميل ،ألن السكينة تستيقظ فييا الذات الداخمية ،فيبيت السجين

تحت عذابين :عذاب الجسد وعذاب القمب .وقدرات البشر عمى تحمل عذاب السجن تختمف من

إنسان آلخر،فيو محنة يعاني منيا العزيز والحقير،والقوي والضعيف

وقد تنوعت موضوعات شعر السجون في األندلس بناء عمى التجربة التي عاشيا الشاعر

(

فكل

تأليف ىو تجربة مارسيا المؤلف في مكان وزمان معينين  ،وان ىذه التجربة قد ممكت حسو وحممتو

عمى القول ،وكمما زادت ىذه التجربة مأساة وألما كمما رأينا ىذا التأليف قاد ار عمى استثارة مشاعرنا

ومشاعر اآلخرين(، ) 1فصدق التجربة ينتج عنو قوة األثر ،وتصديقا لمقول (ال يقال الشعر إال ألربع:
شر أو غضب أو طرب أو رغب )( .)2ففي السجن تتوفر دواعي القول المؤلم نظ ار لتوفر أسبابو.

واحتوت الدراسة ثالث مباحث مسبوقات بتحديد المشكمة وأسباب الدراسة وىدفيا،وأختص المبحثان
األول والثاني بالدراسة الموضوعية  ،واختص المبحث الثالث بالدراسة الفنية  ،فكان األول مختصا

بموضوعات الشعر التي تمركزت حول وصف السجن ،وصف حال السجين  ،االستعطاف ،الخوف

من السمطان،والحنين لمماضي واألىل واألحباب ،والمبحث الثاني عمى األسباب الموجبة لمسجن التي
تمركزت حول الطموح السياسي و القول المؤدي لمسجن.،
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أما المبحث الثالث والذي أختص بالدراسة الفنية ،وتحديدا الصورة باعتبارىا الوسيمة الوحيدة التي

يعبر الشاعر من خالليا تجربتو الشعرية ،ويقاس نجاحيا بتعبيرىا عن فكر وعقل الشاعر .

حيث كانت الصورة األولى صورة اإلنسان الباكي الحزين ،والثانية صورة اإلنسان الصابر عمى
المحن القوي الذي ال ييتز ،وكان الزمان العدو المدود في الصورة الثالثة ،أما الصورة الرابعة فكانت

الندم .

ولعب اإليقاع  -ممثل ببحور الشعر – دو ار ميما في إبراز التجربة المسيطرة عمى الشاعر السجين ،
حيث كانت البحور الطويمة ىي المييمنة عمى تمك التجارب  ،ثم كانت الخاتمة  ،وانتيى البحث

بقائمة المصادر والمراجع .

منيج الدراسة:

أما المنيج المتبع في ىده الد ارسة فيو المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى وصف حالة السجين
وصفا دقيقا ،وأثره في إنتاجو الشعري ،ثم وصف المكان القابع فيو ،وتحميل الصورة التي صورىا

الشاعر السجين ،وتحميل ىيمنة البحور الشعرية الطويمة عمى ىدا النوع من الشعر.

أما أىم المصادر التي استعان بيا الباحث -إلى جانب الدواوين -فيي :الذخيرة في محاسن أىل

الجزيرة البن بسام ،ويتيمة الدىر لمثعالبي ،وجذوة المقتبس لمحميدي،وقالئد العقيان البن
خاقان،وبغية الممتمس لمضبي،ونفح الطيب من غصن األندلس الرطيب لممقَري،والبيان المغرب في
أخبار األندلس والمغرب البن عداري.

4

المبحث األول

موضوعات شعر السجن
أوال  :وصف السجن.

تعددت السجون األندلسية واختمفت أنواعيا وأشكاليا ،فبعضيا -وىو أشيرىا-كان تحت األرض
وىذا ىو المطبق المظمم الذي يمتمئ بالحشرات والزواحف واألوبئة ،وىي ما أطمق عمييا المطمورة.

ولم تكن السجون قص ار عمى المطبق أو الجب  ،وانما كان ثمة نوع أخر من السجون عمى النقيض
تماما من األول ،وىو ما يمكن أن نطمق عميو السجون البرجية ،حيث يحبس المسجون في قالع

وأبراج عالية ال يصل إلييا أحد ،وانما تمتمئ بالغربان الناعقة وشؤميا ،وىي عالية كأن الجن

صنعتيا سمما لمنسور ،تعصف بيا الرياح العاتية ،أما النوع الثالث من السجون فقد جمع كل

مساوئ السجنين من ظالم ووحشة وعزلة.

ووصف السجن من أىم موضوعات شعر المساجين ،فكثير ما نجد في ثنايا قصائد الشعراء

المساجين إشارات تدل عمى أحوال السجون ،ويمكن استخالص أوضاع السجون من المقطوعات

المبثوثة في ثنايا القصائد لشعراء برزت موىبتيم الشعرية في السجن  ،من ىؤالء الشعراء الشريف

المرواني الذي أطمق عميو الشريف الطميق ،ألنو مكث في السجن ست عشرة سنة ،بسبب قتمو ألبيو

الستئثاره بجارية كان يحبيا الطميق ،فسجن ألنو لم يبمغ سن الرشد فأطمق من السجن ،فنزق

الشباب والغيرة العمياء كانتا السبب في سجن الطميق ،الذي كان السجن المدرسة األولى التي
عممتو األدب و الشعر ،وعمقت في نفسو الرغبة واإلقبال عمى التعميم وقريحة الشعر ،فأخذ ينظم في

السجن قصائد تصل عمى األسماع ويرددىا الناس (،وكان المنصور بن أبي عامر إذا سمع إشعاره لم

يصدق أنيا من نظمو()3فقال فيو أبن حزم األ ندلسي(:كان مروان ىذا من الشعراء المقمقين
(،)4

المحسنين

سجن في سجن المطبق بالقرب من قرطبة وعمره ست عشرة وأطمق وعمره اثنتان

وثالثون سنة .فوصف السجن بالمكان المظمم إزاء مدينة الزىراء التي تتألأل أزىارىا ،فيو مظمم في

النيار كما ىو في الميل لكونو تحت األرض ،ولذلك وصفو الطميق بأنو كالميل أسود فاحم
()5

وتتساوى جوانبو ونواحيو مع أثباجو( وسطو) في الظممة  .فقال:

في منزل كالميل أسود فاحـــم
يسود والزىراء تشرق حولو

داجي النواحي مظمم األثباج

()6

ويصف ابن حزم السجن بالقبر فيقول:

كالحبر أودع في دواة العاج
5

يا ىاجعا والرز ياء ال تؤرقو

أم كيف حالة حي ساكن جدثا

قل كيف ييجع من في ا لكبل ميجعو
يرنو بعيني أســــــير عز مطمــــــعو

()7

أما القيسي فقد تجاوبت وساوس نفسو مع وحشت السجن  ،ووصفو بدار الكفر فقال:
حتى تبدت لمعيـــان ظالميا

في دار كفر أظممت أرجــاؤىا

في قعر بيت غولو مجموعــة

واليام فيو قد أجاب اليــام

ما لي بو أنس سوى تذكاركم

ومدامع حمر تفيض سجاما

ويصف ابن عمار السجن بموضعو الكريو ،وعموه الشاىق ،فيو يقع في منطقة جبمية شديدة

االرتفاع  ،وىي قمعة شقورة المنيعة  ،التي ال يمكن الوصول إلييا إال بشق األنفس  ،وذلك لضيق
الطريق ووعورتو وعموه الشديد ،ونظ ار لشدة ارتفاعو تتخذه الجن – في تمردىا وعتوىا – مصعدا
إلى كوكب النسر  ،وىو أوحش األماكن المقفرة الخالية من الناس ،ولشدة وحشتو تتناكر الوجوه فيو

فال يتعارفون ويشبيو بالخوافي التي استترت مرة بين قوائم النسر ،وأخرى بين األفالك ،وقد عمتو
السكينة والوقار لطول عمره ،ولفرط عموه فالرياح ال تعموه وانما تجري تحتو ،وقد أمسك عنان الرياح

فيصرفيا كما يشاء ،و تنعدم فيو أدنى شروط النظافة،فقال:
بمعــــار ج آدت إلى جرد

()8

حتى من األنــــواء والقطــر

عــال كأن الجن إذ مردت

جعمتو مرقـــاة إلى النســــر

قصـــر تميد بين خافقتي

نســـــرين بصفحة البــــدر

متحير ســـار الوقار عمى

عطفيـــو من كبر ومن كبــر

حتى استردت بصفحة البدر

وحش تناكرت الوجوه بو

فجيـــادىا من تحتو تجــري

ممكت عنان الريح راحتو

ويصفو عبد الممك بن إدريس الجزيري بأنو يناجي السحاب ،فيو في جبل مرتفع شديد االرتفاع ،

موحش ال تأوي إليو إال الغربان الناعقة وال تيب فيو إال الرياح الشديدة اليبوب الباردة ،وىي ريح
ميمة كالتي أىمكت قوم عاد  ،فقال تعالى (:وأما عاد فأىمكوا بريح صرصر عاتيو)( ،)9ويوشك من

يصعد إليو أن تنقطع أنفاسو ،فقال :
يأوي إليو كل أعور ناعق
ويكاد من يرقى إليـو مرة

()11

وتيب فيو كل ريـــاح صرصر

من عمره يشكو انقطاع األبير
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أما أبن شييد فقد شعر بالوحشة ألنو ساكن ىذه الدار  ،فسكانو دائما قائمون أو جالسون فيم عمى
الجمر ،ويتألمون أشد األلم  ،باإلضافة لمفزع الذي يتمبسيم من سماع نشيد الجن والشياطين
()11

وصدى غنائيم في أرجاء الدار ،فقال :

فـــــراق وسجن واشتياق وغربة

مقيـــم بدار ساكنـــوىا من األذى

ويسمع الجن من جنبــــــــــــاتيا

وما أىتز باب السجن إال انفطرت

عمى عتيد
وجبــــار حفَاض َ
قيام عمى جمر الحمام قعود

بسيط كترجيع الصبا ونشيد

قموب لنا خوف الردى كب

ونترك السجون البرجية لنعود لمسجون التحتية  ،التي تحفر في باطن األرض،وىي تمك المطامير
أوالمطابق ،التي يحدثنا عنيا الوزير ىشم بن عبد العزيز في جنينو إلى جاريتو عاج ،حيث يحكي
()12

ليا أن المطبق منيع مغمقة أبوابو بالحديد فقال :
واني عداني أن أزورك مطبــق

فإن تعجبي يا عاج مما أصابني

وباب منيـــــــع بالحديد مضبب

ففي ريب ىذا الدىر مـا يتعجب

()13

وىذا المطبق حالك الظالم ضيق المكان ،كأنو قبر كما قال ابن مسعود :

في منزل مثل ضيق القبر أوسعو

دخمتو فحسبت األرض تيوي بي

ويصفو عبد الممك بن غصن ببطن حوت ،وأن الحوت قد حمل بو،ويتوجو إلى ابن ىود صاحب
()14

سرقسطة لكي يسيل ميالده بوساطتو عند ابن ذي النون الذي سجنو ،فقال :

وىا أنافي بطن الثرى وىو حامل ميسر عمى رقبي الشـفاعة مولدي

ويشكو ابن حزم حالو و طول سجنو في ىاويات المطبق،فقد تبعثرت كل أمانيو آمال الفرج  ،فقال:

))15

أم كيف حـــالة حي ســـــاكن جدثا يرنو بعيني أسيـــــــر عز مطمعو

قد طال في ىاويات السجن محبسو واندثرت من شممو ما كان يجمعو

ثانيا  :وصف حال السجين.

فحال السجين إما عذاب جسدي أو نفسي  ،فالجسدي يتمثل في التكبيل بسالل الحديد التي تسبب
()16

ألما جسديا لمسجين ،فيصور أبو محمد عبد اهلل بن عذرة ىذا بقولو :

يعض برجمي الحديد وليس لي
ركبت أراجميــــــا األداىم كمما

حرك لمـــــــا أبغي وال أتنقل

يتحركـــون إلى قيام تصيل
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واليوم لم تمبسو إال األراجل

كأن الحديد لبــاسيم وشعارىم

واألنكى واألمر من ذلك أن السجين يرغم عمى القيام بحقير األعمال وأرذليا ،وىذا يشعره بمرارة
وغصة في نفسو ،إلى جانب الجيد المبذول إلنجاز ما يكمف بو من شاق األعمال،كالحفر واليدم
()17

والكنس والرش ،فيقول الشاعر المسجون في ذلك:

م ودرسيا وتالوة القـرآني

وا حسرتي بعد اشتغالي بالعــــــمو

لعبادة األصــنام والصمبان

أمسي وأصبح خادما متصـــــــرفا

باليدم مشتغال مع البنيـان

إن لم أكن بالحفـر مشــــــتغال أكن

والرش يتبعو مدى األحيان

والكنس في يوم الجموس صناعتي

()18

ويشكو من قيده الممتف عمي ساقيو كالثعبان الذي ال يرحم  ،فقال:

فغدا عميك القيد كالثعـبان

قد كان كالثعبان رمحك في الوغي
ِ
تمـــــــــــدد
متمددا بحــــــذائك كل

متعـطفا ال رحمة لمعـاني

ومن مظاىر القسوة التي تمارس مع السجناء إجبارىم بأعمال ليسوا بقادرين عمييا  ،وال عمييا

تعودوا  ،فيقول ألحجاري في ذلك :

()19

إلى األعادي ال أرى ُمسمما

أصبحت في ُبسقاية مسمَما
مكمفا ما ليس في طــــاقتي

مصــــدفَا منتـيرامرغمــا

وحالتي تقضي بأن أخدمـا

أطـمب بالخدمة وآ حسرتي

ولئن حاول السجين أن يتخمص من ىذا الواقع المؤلم عن طريق الخيال ،وتراءت لو صور الماضي
السعيد  ،فإنو سرعان ما يرتد إلى حاضره الكئيب مكموم الفؤاد ممتيب الجوانح  ،من ىؤالء ممك

الشعراء وشاعر المموك المعتمد بن عباد فقال :
كنت حميف الندى ورب السماح
إذ بيمني لمبذل يوم العطـــــــايا

وأنا اليوم رىن أســـــــر وفقـر

()21

وحبيــب النـــــفـوس واألرواح

ولقبض األرواح يوم الكفـــــاح

مستباح الحمى مييض الجنـاح

وضاق القيد برجمو كما ضاقت المعالي والمكانة العالية بما آلت إليو ،ونعى نفسو عمى ما كان عميو
()21

 ،وما صار إليو بعد أن غمبو الدىر فقال :

أنبـــاء أسرك قد طبقن آفـــــــــــاق بل قد عممن جيات األرض إقالقا

قد ضاق صدر المعالي إذ نعيت ليا وقيل إن عميك القيـــد قد ضــــاق
8

إني غمبت وكان الدىـر ذا غمـــــب

لمغـــــــالبين ولمســـــــباق سباقا

وسجن معو طائفة من أىل فاس بالمغرب فترة  ،ثم أفرج عنيم وبقى المعتمد في سجنو يشكو من
()22

ضيق الكبل ،ويبكي بدمع كالوبل ،فدخموا عميو مودعين فقال :

بما منو قد عافاكم الصمد الفرد

ىبـــوا دعــوة يا آل فــاس لمبتمي

تخمصتم من سجن أغمات والتوت

عمي قيـــــود لم يحن فكـاكيا بعد

خرجتم جمــــاعات وخمفت واحدا

وهلل في أمــري وأمــركم الحمـد

من الدىــم أما خمقيا فأســـــــاود

تموي وأما األيد والبطش فاألسد

ونتيجة لممعاناة الجسدية والنفسية التي يمقاىا السجين في السجن  ،يتمنى الموت عمى السجن ،
()23

فيرد المعتمد عمى أبي العالء زىير بن عبد الممك الذي دعى لو بالبقاء بقولو :

دعى لي بالبــــقاء وكيف ييوى

أســـــــــير أن يطول بو البقاء

أليس الموت أروح من حيـــــاة

يطول عمى الشقي بيا الشقاء
فإن ىواي من حتف المقـــــاء

فمن يك من ىواه لقــــــاء حب

فيذا الشاعر الذي لم يفقد ممكو وعرشو فحسب  ,بل وقع في األسر فقد كان عرشو كعبة الشعراء
ومقصد الذين يطمبون المال أو الشرف .لكن كل ىذا قد زال عنو،انو مجرد سجين أسير في أغمات
()24

فقر ومذلة حل محل الغنى والمجد فقال :

ذل وفـقـر أزال عزةَ وغنى

نعمى الميالي من البموى عمى كثب

ودائماً يصحب الفقر الذلة ,ألن الممك يرى يديو خاويتين ,وال يمكنو أن يمنع طالبيو العطايا  ,فيو
))25

رىين الفقر وألسر ,وال يمكنو أن يعين من يستعينون بو أو يطمعون من كرمة فقال:
وأنا اليوم رىين اســــر و فقـر

ال أجيب الصريخ إن حضر النا

مستباح الحمـى ميـيض الجـناح

س ,وال المعــتقين يـوم الســـماح

وبجانب العذاب الجسدي الذي يمقاه السجين  ,يتعرض لعذاب نفسي ,يرزح تحتو السجين ,خصوصاً
إذا كان السجين بطال تعود أن يرى الحديد مساعداً لو في المعركة  ,واذا بيذا الحديد يتحول إلى

أداة قير واذالل فإلى سجنو المادي سجن معنوي كذلك ،إنو سجن الكبرياء والقيد فيو يقيد النبل

والعظمة لدى ممك شاعر ،إنيا قيود حديدية في واقعيا المادي الممموس ولكنيا تغل األيدي واألرجل
()26

تغل العظمة والكبرياء فيقول المعتمد:
تبدلت من عز ظل البنود

بذل الحــديد وثقــل القـــيود
9

وكان حديدي سنتنا ذليقا

فقد صـار ذاك وذا أدىما

وغضبا دقيقا صقيــل الحديد

يعض بساقي عض األســود

وتدخل عميو أسرتو وىو في السجن ،والقيد عمى رجمو ،وفييم أصغر أوالده وأحبيم إليو أبو ىاشم ،

وىو الذي تذكره يوم معركة الزالقة والحرب مستعرة األوار  ،فنظر الولد الصغير ألبيو وىو مقيد وقد

التوى القيد عمى رجمو  ،وعيده بو متربعا عمى سرير الممك ،أو متسنما منبر الخطابة  ،أو ممتطيا
صيوة الجواد  ،وتحف بو األبطال فمم يستطع تحمل ذلك  ،فذرفت الدموع من عينيو متألما من

الموقف فقال :

()27

قيدي أما تعممني مسممــا

أبيت أن تشفق أو ترجما

يبصرني فيك أبو ىــاشم

فينثني القمب وقد ىشـما

دمي شراب لك والمحم قد

أكمتو ال تيشم العظمـــــا

ولم يكن المعتمد في سجنو مستسمما لمظمم بل ظل عزيز النفس ،بل ظل عزيز النفس  ،وما زيارة

األدباء والمؤرخين لقبر المعتمد عمى مر العصور إال دليل عمى رغبة ىؤالء  ،في رد االعتبار إليو ،

ولم يقف المؤرخون عند ىذا الحد  ،بل نزع بعضيم إلى ذم يوسف بن تاشفين بعبارات صريحة ،
كقول ابن األثير :وفعل أمير المسممين لم يسمكيا أحد من قبمو  ،وال يفعميا أحد من بعده ،إال من

رضي لنفسو بيذه الرذيمة  ،وذلك انو سجنيم ،فمم يجر عمييم ما يقوم بيم  ،حتى كانت بنات
()29

المعتمد يغزلن لمناس بأجرة يقتتن بيا ( ،)28فقال المعتمد في ذلك :
أأرغب أن أعيش أرى بناتي

خوادم بنت من قد كان أغنى

وطرد الناس بين يدي قمرى

عوارى قد أضر بيا الحفــاء

مرتبة إذا ابدوا النــــــــداء

وكفًيم غـص الفــــــــــــناء

وىذا الموقف جعمو يتمنى الموت قبمو  ،ويذكر أبنيو المذين ماتا من قبل بأنيما أحسن حال منو ولو

وخير بين القبر والحياة الدنيا الختا ار القبر  ،حتى ال يريا أباىما في سجنو
أنيما عادا إلى الحياة ً ،
وما ىو عميو من الحال وبناتو الالئي ىمكن بكاء عميو  ،وأميما التي آلميا الثكل فانيالت دموعيا
التي ال تكف ،فقال :

()31

فموعدتماالخترتما العود في الثرى

إذا أنتما أبصرتماني في األســـر

المضر مة الصدر
مع األخوات اليـــــــالكات عميكما وأمكما الثكمى
ً
وتزجرىا التقوى فتصغي إلى الزجر
فتبكي بدمع ليس لمقطر مثمو
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وبعد مجالسة العمماء واألدباء وأعيان الناس ،يجد نفسو أخي ار نفسو أخي ار في صحبة لصوص في

السجن ن ال شك انو في ذلك ألما نفسيا عميقا  .عبر عنو بصورة رقيقة عندما تم اإلفراج عن

لصوص كانوا معو في السجن  ،وقد عاثوا فسادا في فاس  ،فقال :

أما النسكاب الدمع في الخد راحة

ىبوا دعوة يـــــا آل فاس لمبتتمى

تخمصتـم من سجن أغماث والتوت

()31

لقد أن أن يفنى وبفنى بو الخد

بما منو قد عافاكم الصمد الفرد

عمي قيـود لم بحن فكـاكيا بعد
ً
وهلل في أمري وأمركم الحمـــد

خرجتـم جماعـــات و ُخمفت واحــد
ومعانات أسرتو قد شاركت في تكدير صفوه ودواعي تحطيم نفسو ،فمن مموك إلى ضائعين عاريين ،
فنظر إلى بناتو عندما دخمن عميو وىوفي السجن يوم العيد ،فمما رآىن في األطمارالرثة وقد بدت

عميين آثار الفاقة وما أصابين من بؤس وشقاء ،فقال :
كنت باألعياد مسرورا
فيما مضر ً
ترى بناتك في األطمــــــار جائعة
برزن نحوك لمتســـــــميم خاشعة

()32

فساءك العيد في أغمات مأسو ار

بغزلن لمناس ما يممكن قمطيــرا
أبصــــارىن حسيــرات مكاسي ار
()33

ثم يصور ذلك في نفسو واثره في نفسيتو فقال:

فكان فطرك لألكباد تفطي ار

أفطرت في العيد ال عادت إساءتو

فردك الدىر منييا ومأمو ار

قد كان دىرك أن تأمره ممتثال

وطول السجن يترك في نفسية السجين ضال من الضيق والكآبة واليأس ،فيستسمم لمصيره ويتوجو
إلى اهلل يمتمس العزاء والمغفرة وىذا الواقع يدفع الكثيرين من الشعراء المساجين إلى الـتأمل في
سيرتيم وفي األحداث التي عاشوىا  ،واالنتياء إلى استنتاجات ىي خالصة آرائيم ونتيجة تأمالتيم
 ،وتمك الخالصة أو الحكمة أو العبرة يمكن أن تكون ناتجة عن تجارب وممارسات ذاتية  ،ويمكن

أن يستنتج اإلنسان عب ار وحكما من تجارب اآلخرين  ،وتمك العبرة تكون دروسا لممتأمل نفسو ،

تصدر عنيا حكما كقول المعتمد :
من بات بعدك في ممك يسر بو

()34

فإنمابات باألحالم مغرو ار

ويعبر ابن زيدون من سجنو بيذه الحكمة معترفا بتداول الدىر ورفع بعض الناس  ،وانزال اآلخرين

 ،فيرسل نفثا تو إلى صديقو أبي حفص بن برد األصغر قائال

يا أبا حفص وما سا

))35

واك في فيم إيــــاس
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عـز ناس ذل نـــــاس

وكذا الدىـر إذا مـــا

ثالثا :الحنين لمماضي .

يقع السجين في زاوية من الحبس  ،يقمب األغالل والكبول التي تثقل كاىمو ،يقضي ليمو أرقا ،ال
وليف وال أنيس  ،فتتدافع فيو انفعاالت النفسية والعاطفية  ،ويخترق خيالو جدران السجن السميكة

وأبوابو الموصودة إلى مراتع صباه ،إلى الماضي واألىل واألحبة،إلى ذلك العالم الغني بالذكريات ،

فال ترى عين الشاعر السجين المشوق بقعة تضاىي دياره،فيبوح عفويا بما تختمج بو نفسو من
شعور ،وعواطف لألىل والخالن والماضي،فتحدث النفس صاحبيا المتواري خمف الجدران  ،الذي
يغشاه الظالم من كل صوب  ،الظالم الحقيقي والظالم المعنوي ،الذي ينبعث في النفس  ،باحثا في

صفحات الماضي متأمال ومتذك ار حياتو الماضية ومن فييا من األىل واألوالد واألخوة واألحباب ،
متشوقا إلييم يستعيد ذاكرة األيام الجميمة السعيدة  ،التي أمضاىا معيم ،حالما بالحرية واالنطالق
()36

من قيوده وسجنو ،فيذ ابن شييد يصور اشتياقو في سجنو لمن بحب فقال :

وىل كنت في العشاق أول عاشق

ىوت بحجاه أعين وخـــــدود

وىل أنت دان من محب نأى بـــو

عن األلف سمطان عميو شديد

فراق وسجن واشتيــــــــاق وذلة

ومازال يبكيني وأبكيو جـــــــاىدا

وجبــار حفاظ عمي عتيـــــــد

إلى أن بكى الجدران من طول شجونا

ولمشوق من دون الضــــموع وقود

وأجيش باب جانبـــــاه حديد

واذا كان السجن في نظر ابن شييد فراق واشياق وذل ،حتى حنت الجدران لحنينو ،فيذا قميل في
()37

نظر الرمادي ،فيذا كمو لم ينسو محبوبو  ،ولم يمنع عنو خيالو وطيفو  ،فقال :

ىبوا أن سجني مانـع من وصالو

نعم لم تنم عين فيطرق طيــــــفو

فدا الصب من لم ينسو في بالئــــو

ومن صار سجني قطعة من صدوده

فما الخطب أيضا في افتتـاح خيالو
زوال منـــــــــــــــامي عمة لزوالو

وينسى رسمو من كان في مثل حالو

وطـــــــــول اكتــأبي شعبة من ماللو

()38

ويحن المعتمد بن عباد لماضيو ووطنو وىو في سجن أغمات ،فيقول :
غريب بأرض المغربين أسيــــر

إذا قيل في اغمات قد مات جوده

سيبكي عميو منبر وأســــير

فما يرتجى لمجود بعد نشور
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وعبر الشاعر الفارسي سعيد بن جودي حين أسره عمر بن حفصون  ،رأس الفتنة باألندلس ،قبل

إمارة سعد ورئاستو لمعرب  ،حيث اجتمعت عمية محنة السجن واألسر  ،وتتوالى الذكريات وتتأجج
العواطف ويتوىج الشوق  ،فتبوح النفس بمكنونيا فيخاطب حبيبتو وروحو خطابا تيفو إليو نفسيا
،ويطمئن إليو قمبيا ،وتشتاق إليو قائال  :أن ىمومو وأحزانو وآالمو قاساىا ببعده عنيا  ،وسيمقى

بيا خالقو يوم العرض عميو  ،وستشفع لو عند ربو  ،وان كربتو وحزنو ومعان اتو ببعدىا عنو أشد
وأقسى من القتال ،ثم يتوجو بخطابو إلى مخاطب غير معين يمتمسو ان يكون رسولو ،ينقل تحياتو
وسالمو إلى والديو وعروسو المتميفون عميو  ،فقال :

بيمك ألقى خـالقي يوم موقفي

()39

وكربك أقضى لي من القتل واألسر

وان لم يكن قبر فأحسن موطن

من القبر لمفتيان خوصمة النســــر

وأد إلى عرسي السالم وقل ليا

عميك تحياتي إلى موقف الحشــــر

إلى والدي اليــــائمين لدى ذكري

فيا ضـــاعـنا أبمغ سالمي تحية

واألشواق صدى لمذكريات التي تشد الشاعر إلى الماضي الجميل ،والى األىل واألبناء واألخوة

واألحبة  ،فيذا الشاعر محمد بن مسعود البجاني يتشوق من سجنو لحبيب قمبو ويحن إلى من يحبو
عند مكابدة المصائب والنوازل في سجنو  ،كما تحن وتشتاق اإلبل إلى الماء حينما تشارف عمى

اليالك  ،ويكاد يقتميا الضما في ليب الصحراء  ،وىذا الشوق والحنين مالزم لو ال ينفك عنو حتى

لو فارق الحياة  ،وتوسد الثرى في قبره  ،فقمبو المعنى سيستمر في حنينو ،ومناداتو كما يفعل
()41

المؤذن عند ترديد صوتو ،فيقول :
يحن عند مقاســــــات البالء بو

ولو توسد أطباق الثرى جسدي

النيب
قمبي إليك حنين اليدم و َ
ناداك قمبي بترجيـــع وتثويب

ويتشوق الشاعر عبد الممك بن إدريس الجزيري من سجنو إلبنو األصغر وبعجن لقمبو كيف لم
()41

يتصدع لفراق ابنو األصغر ،وما خفف عميو إال سكونو البنو األكبر  ،فقال :

ألوى بعزم تجمدي وتصبــري

نأي األحبــة واعتياد تذكري

واذا الفتى فقد الشباب سمالو

حب البنين وال كحب األصغر

ما خمتني أبقى خالفك ســاعة

لوال السكون إلى أخيك األكبر

عجبا لقمبي يوم راعتنا النوى

ودنى فراقك كيف لم يتفطـــر
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ويسأل الشاعر يوسف بن ىارون الرمادي فتاتو ،وتساؤلو فيو لوم وشدة ألنو أستخدم األداة(ىال)
مستوضحا منيا  ،أال يكفييا نحولو وىزالو وتعبو وانسكاب دموعو  ،بسبب الفراق والشوق  ،في
الوقت الذي إحاطتو اليموم ىموم الحزن والشوق  ،وىذه الحال كفيمة بأنو ينال الوشاة ما تمنوه من

سوء حالو وسجنو وأحزانو وأوجاعو ،وقد خفيت ىموم وأحزان أخرى في قمبو ومكنون نفسو  ،وىو
متعب ومرىق بكتمان حبو  ،فإن قتل الكتمان شخصا فيو ذلك القتيل فالنفس اإلنسانية بحاجة دائما

إلى من يواسييا ويرثي ليا  ،ويمنحيا السموى  ،ويبث فييا األمل وىكذا فإن الشاعر يطمب عون
المرأة وحبيا لو وحزنيا من أجمو في وقت الشدة  ،وعمى الرغم من الشدائد التي يعانييا الشاعر

فإنو يحاول أن يبدو شجاعا أماميا ،فسجن الجسد يمتد تأثيره إلى الروح  ،حيث تسجن المشاعر
واألحاسيس ومن ثم فإنيا تثور ثورة عارمة مفصحة عن نفسيا ،وأعظم ىذه المشاعر وأكيدىا

تأثي ار في حياة ا إلنسان الشاعر عاطفة الحب  ،الذي يولد ويتأجج بين جدران السجن ،فالنفس

اإلنسانية بحاجة دائما إلى من يواسييا ،وىكذا تصير المرأة ىم الشاعر المقيم المقعد  ،فيتعاون
()42

الحب والسجن عمى الشاعر فينحالن جسمو خصوصا إذا كتم حبو كقول الرمادي :

نســـــــائميا ىال كفاك نحولو

تكنفو ىمـــــان شجو وصبوة
فإن تستبن في وجيو ىم سجنو
معنى بكتمــان الحبيب وحبـو

ونصبتو أو دمعو وىمــــــولو

فبمَغ واشيو المنىون عذولــــو

فقد غاب في األحشــاء عنك دخيمو

فإن يقتل الكتمــــان فيو قتيمو

وعندما يشتد اليمع بالشاعر داخل السجن يموذ بمحبوبتو التي أفزعيا ما آل إليو حالو  ،فبعدت عنو

فيتمنى لو كانت قريبة منو ومن سجنو  ،فقربيا من السجن كان وحده كفيال بتخفيف حزنو ،

فالمحبوبة ىي المالذ التي يموذ إلييا الشاعر عندما تشتد بو المحن  ،وتتأزم األمور  ،فالحب بما
فيو من طاقة عاطفية كفيل بصنع المعجزات بما في ذلك إبعاد الشاعر عن السجن  ،كقول الرمادي
()43

:

لقد راعو سجني فشط ولو دنى

من السجن لم يسيال عمي دخولو

أما ابن شييد فيضع يده عمى السبب الحقيقي الذي جعل المحبوبة تبتعد عن حبيبيا في سجنو وىو

السم طان ،سواء أراد بالسمطان ىنا الحاكم بعينو أو السمطة المجردة  ،وىذا التعميل ناتج عن حوار
دار بينو وبين حمامة رآىا– وقد حطت عمى أسوار القصر – تبكي إلفيا بدموع غزيرة،وقارن بين

حالتو في وحدتو الموحشة وحالتيا في البكاء عمى إلفيا  ،ثم طمب منيا أن تقترب منو  ،فاقتربت
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مصفقة بجناحيا وحطت بجواره ،وظال يتباكيان حتى تاثر ببكائيما كل من حوليما من جدران وباب
()44

حديدي ،فقال:

عمى القصر إلفا والدموع تجود

وقمت لصــــــداح الحمام وقد بكى

كالنا معنى بالخــالء فريــــــــد

أال أييا الباكي عمى من تحبـــــــو

عن األلف سمطـان عميو شديـــد

وىل أنت دان من محب دنى بــــو
فصفق من ريش الجـناحين واقعا

وما زال يبكيني وابكيو جاىـــــــدا

عمى القرب حتى ما عميو مزيـد

إلى أن بكى الجدران من طول شجونا

ولمشوق من دون الضموع وقـود

وأجيش باب جانبــــــــاه حدـيد

وطابع السجن ظاىر في أبيات ابن زيدون التي يتحدث فييا عن ذكرياتو الماضية  ،وأسفو عمى
األيام الخوالي المميئة بالسعادة والميو وزيارة المحبوبة دون التعرض لممخاطر  ،فالشاعر ال يستطيع

استرجاع ليو تمك األيام وال نعيم تمك الميالي  ،حيث كانت حياتو تسير سيرىا الطبيعي  ،فمم تكن
التحية مجرد إيماء إلى المحبوب يرسميا مخالسة خوفا من أعين األعداء ،ولم تكن الزيارة تنطوي

عمى خطر كبير  ،فزيارة السجين السياسي محفوفة بكثير من المخاطر  ،ويرى الشاعر أن كل ىذه
الصور ما ىي إال أماني ليس لو منو إال الذكريات وبيا يشتد غرامو وولعو بمحبوبتو داخل السجن

 ،فقال :

()45

ال ليو أيامو الخالي بمرتجع

وال نعيم ليـــــاليو بمنتـــظر

منى كأن لم يكن إال تذكرىــا

إن الغـرام لمعتـاد مع الذكر

وال الزيارة إلمام عمى خطر

إذ ال التحية إيمـــاء مخالسة

ويتذكر المعتمد بن عباد قصوره وأماكن فرحو وحبوره  ،فيتضاعف حزنو وتتعمق حسرتو  ،فكمما
أظمم عميو السجن  ،أو أطبق عميو القيد تذكر القصور وليالييا  ،مقارنا بين ماضيو وحاضره  ،فقد

وصف ابن خاقان تمك القصور بقولو  ( :وكان الحصن الزاىر من أجمل المواضع لديو ،وأحبيا إليو

وأحالىا إطاللة عمى النير  ،واشرافو عمى القصور واجمالو في العيون ،واشتمالو بالشجر والزيتون
 ،وكان لو من الطرب والعيش المزرى بحالوة الضرب  ،ما لم يكن لبني حمدان في حمب ،وال لسيف
()46

بن ذي يزن في رأس غمدان )

سيبكيو في زاىيو والزىر والندى

،فندما اشتد عميو البالء تذكر تمك القصور فقال :
وطالبو والعرف ثم نكير
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()47

وتمر عميو في موضع سجنو سرب قطا  ،وىي تمر في الجو وتسرح في موقع النور فتنكد لما ىو

عميو من الوثاق ،وما دون أحبتو من الرقباء،وفكر في بناتو وافتقارىن إلى نعيم عيده ،وحبور
()48

حضرتو فقال :

بكيت إلى سرب القطا إذ مررن بي

سوارح ال سحب يعـوق وال كبـل

فأسرح ال شممي صديع والالحشى

وجيــــع وال عيني يبكييـما ثكل

ىنيئا ليــــا أن لم يفـرق جمعيـــا

وال ذاق منيا البعد عن أىميا أىل

ولم تك واهلل المعيـــــذ حســــــــادة

وان لم تبت ليال تطـيــــــر قموبيا

لنفسي إلى لقيا الحمــــام تشـوق

ولكن حنينا إن شكمي ليـا شـكل

إذا اىتز باب السجن أو صمصل القفل

سواي يحب العيش في ساقو كبل

ويتعرض الشاعر السجين إلى موجات عاطفية تجعمو يعيش في أجواء ممؤىا الرجاء واألمل  ،ثم ال

يمبث أن يتعرض إلى ومضات قاتمة تجعمو بعيش في جو من السأم واليأس لذلك نجده يخرج من

يأس إلى أمال  ،ومن أمال إلى يأس  ،ومن ىؤالء الشعراء الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي في
()49

سجنو  ،حيث يقول :

صبرت عمى األيـــــــام لما تولت

وألزمت نفسي صبرىا فاستمرت

فيا عجبا لمقمب كيف اصطبـــاره

ولمنفس بعد العـز كيف استـــذلت

وما النفس إال حيث يجعميا الفتى

فإن طمعـــت تاقت واال تســـــمت

وقمت ليــا يا نفس موتي كريمة

فقد كانت الدنيا لنــــــــا ثم ولَـت

وكانت عاى األيام نفسي عزيزة

فمما رأت صبري عمى الذل ذلـت

ويرى المعتمد أنو بتقمبو قد أوقع بو األذى ونسخ كل أمانيو  ،فقال:

تؤمل لمنفس الشجيـــــــة فرحة

لياليك في زاىيك أصفى صحبتيا
نعيم وبؤس ذا لذلك ناســــــــخ

()51

وتأبى الخطوب السـود أال تماديا

كما اصطحبت قبل المموك الميا ليا

وبعدىما نســخ لمنايا األمـــــــاني

رابعا  :الخوف من السمطان.

نال الخوف من السمطان حضا من الشعر ،وكان لكل حاكم منتقوه من الشعراء ليجو بحقيقة ما

يؤمنون بو من آراء ،فكان ذلك طريقا سيال لعقوبتيم بالسجن ،ومن ىؤالء أبن شييد األندلسي ،فقد

ذاق مرارة السجن عمى يد الخميفة المعتمي باهلل يحيى بن عمى بن حمود ،الذي بويع في قرطبة سنة
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 4112ىـ بسبب بعض آراء كان يجير بيا ،فضال عن سعايات أعدائو  ،فأودع السجن  ،وفيو كابد

أقسى مشاعر الخوف واليمع مما سيكون من عقوبة الخميفة لو ،فكتب قصيدتو الدالية يصف فييا

مشاعره عند اىتزاز باب السجن فقال :

()51

مقيم بــــــدار الظالمين وحيـد

فمن مبمغ الفتـــــــيان أني بعدىم

قيام عمى جمر الحمام قعـــود

مقيم بدار ساكنـــــوىا من األذى

وما أىنز باب السجن إال تفطرت
ولست بذي قيــــــــد يـرن وانما

قموب لنا خوف الردى وكبـود

عمى المحظ من سخط اإلمام قيود

ولم يسمم من الخوف أصحاب السمطان المفقود  ،من ىؤالء الحاجب المصحفي أحد رجال دولة
الناصر خميفة األندلس ،والذي أودعو المنصور بن أبي عامر السجن  ،وىناك كان ينتظر بطش

المنصور فتمبسو الخوف واليمع ،فقال :
وال تأمنن من الزمـان تقمبا
ولقد أراني والميوث تيابني

()52

إن الزمــــان بأىمــــو يتقمب

وأخافني من بعد ذك الثعمب

وسيطر الخوف عمى ابن زيدون  ،وزاد قمقو ورىبتو من ابن جيور عندما طال سجنو ،ففكر باليرب
()53

فقال :

فررت فإن قــــــالوا الفرار إرابة

واني لراج أن تعـــــــــود كبدئيا

وحمم امرئ تعفـو الذنوب لعفوه

فقد فر موسى حين ىـم بو القبـــط

لي الشيمة الزىراء والخمق السبط

وتمحى الخطايا مثل ما محي الخط

فإن يسعف المولى فنعمى ىنيئة

تنفس عن نفس ألظ بيــــــــا ضغط

وان يأت إال قبض مبسوط فضمو

ففي يد مولى فوقو القبض والبسط

واستبد الخوف بذي الوزارتين أبي بكر بن عمار في سجنو,بعد استيالئو عمى مدينة مرسيو,وانفراده

بيا لنفسو  ,وكان المعتمد ابن عباد قد أرسمو ووقع في قبضت المعتمد بعد فرار دام ست سنوات
,فعبر ابن عمر عن خوفو بوضوح تام حيث خاطب المعتمد بقولو:

أخافك لمحق الذي لك في دمي
وقال في أبيات أخرى :
واهلل مـــــا أدري إذا

ما أقتل الحالمين لي

()55

()54

وأرجوك لمحب الذي لك في قمبي
قالوا غـدا يوم المقــــــاء

إن كان خوفي أو حيـــاء
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وعندما يئس من العفو أشتد جزعا  ،ورثى نقسو بقصيدة من أجمل قصائد الرثاء ،فقال :

عمي واال ما نيــــــــــاح الحما ئم
ً
وما لبست زىـر النجوم حــدادىا

وىل شققت ىوج الرياح جيوبيا

()56

وفي واال ما بكاء الغمـــــــــائم
ً
لغيري وال القت لو في مــــأتم

لغيري أو حنت حنين الروائـم

وىذا أبو جعفر بن عطية القضاعي األندلسي – الذي كان وزيرا لعبد المؤمن بن عمى مؤسس دولة
الموحدين بالمغرب واألندلس – سجن ألن حساده أوغروا صدر الخميفة عميو ن فكتب من سجنو إلى

السمطان متخوفا من مصيره المحتوم ،مشي ار إلى شدة خفقان قمبو ،فقال :

فعفوا أمير المؤمنين فمن لنا

()57

برِد قموب ىدىا الخفقان

ويبمغ بو الجزع إلى فقدان القدرة عمى االنتظار ،وىو في سجنو دون معرفة مصيره  ،فكتب في ذلك
 ،وقال :

()58

أنوح عمى نفسي أم انتظر الصفح

فيا أنا في ليل من السخط حائــــر

خامسا  :االستعطاف واالسترحام .

فقد أن أن تنسى الذنوب وأن تمحى

وال اىتدى حتى أرى لمرضى صبح

االستعطاف ىو الموضوع األبرز في شعر المساجين ،يستعطف السجين من بيدىم إخراجو من

السجن  ،فأحيانا يوجو لممموك وأحيانا لألمراء أمال في الخالص  ،وأحينا ألصحاب النفوذ من أىال

لحل والعقد ،فالخضوع أحيانا ىو المسيطر عمى السجين  ،وكذا الرجاء والتضرع ومدح ذوي
السمطان ،لمن زج بو في السجن ال يكون في موقف المساومة مع خصمو الذي يسمط عميو قيره

،فيذا المصحفي الوزير السابق لمحكم المستنصر  ،والشاعر السجين يستعطف المنصور محمد بن
أبي عامر،كي يمنحو الحرية بعد ما كان يمنحيا ويمنعيا عمن يشاء ،فعندما أمر المنصور بسجنو

تأكد من ىالكو في السجن ،يذكر المقري في كتابو روضة األزىار فيقول  :ولما أمر المنصور بن

أبي عامر بسجن المصحفي في المطبق في مدينة الزىراء ودع أىمو وودعوه وداع الفراق  ،وقال
ليم لستم تروني بعدىا حيا  ،فقد أتى وقت إجابة الدعوة  ،وما كنت أرتقبو منذ أربعين سنة وذلك

آني شاركت في سجن رجل في عيد الناصر  ،وما أطمقتو إال برؤيا رأيتيا بأن قيل لي  :أطمق فالن

عمي  ،فقال  :دعوت عمى من شارك
فقد أجيبت فيك دعوتو فأطمقتو وأحضرتو وسألتو عن دعوتو َ
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في أمري أن يميتو اهلل في أضيق السجون  ،فقمت :أنيا قد وجبت  ،فغني كنت ممن شارك في أمره

 ،وندمت حين ال ينفع الندم  ،فقال من سجنو :
ىبني أسأت فأين الفضل والكرم

()59

إذ قادني نحوك اإلذعان والندم

يا خير من مدت األيدي إليو أما

ترثي لشيخ رماه عندك القـدم

يا جاىال بعدما زلت بك القدم

تبغي التكرم بعدما فاتك الكرم

فيرد عميو المنصور بأبيات لعبد الممك الجزيري :
نفسي إذا جمحت ليست براضية

()61

ولو تشفع فيك العرب والعجم

فيتضح من خالل رد المنصور بن أبي عامر عمي أبيات المصحفي مدى الصالبة والقسوة في موقفو

،فيي قسوة العقوبة التي ساقيا اهلل عمى يديو لمعاقبة المصحفي جزاء ما ارتكبو من جرم بحق ناس

أبرياء  ،فيذكر أنو أمر المنصور بعد موت الخميفة الحكم المستنصر  -عندما كان المنصور يأتمر
بأمره  -بقتل أخي الخميفة ألنو سيرث الخالفة بعد أخيو ،فيذا عقاب من اهلل.ولم يكتف المنصور
بسجنو بقرطبة مع بقية السجناء ،وانما جعل سجنو متنقال معو يصحبو في غزواتو إلى أقصى شمال
األندلس  ،رغم مرض الرجل وتقدمو في العمر ،فذكر المصحفي تمك الحالة ،وتقمب األيام وتنكرىا لو
()61

فقال :

تأممت صروف الحادثات فمم أزل

تجافت بيا عـند الحوادث برىـة

وما ىذه األيــــــــــام إال سحائب

أرىا توافي عند مقصدىا الحــ ار

وأبدت لنا منيا الطالقة والبشـ ار

عمى كل حال تمطر الخير والش ار

أما أبو الصمت أمية بن عبد العزيز الداني  ،فيرسل من سجنو قصيدتو المشيورة يستعطف بيا

ساجنو األفضل بقولو :

()62

إني دعوتك حين أجحف بي الردي

قد طــــالت الشكوى واقصر وقتيا
واشتدت البموى وأنت لرفعــــــيا

وحـــده

فاغث فإني منو تحت الكمــــــكل

مود بكل تصبر وتجـــــــــــــمل

فاجب فإني قد دعوتك يا عمي

واألمر يخرج دون كل مؤمـــل

كم ذا التــــــغافل عن وليك

ويكتب ابن عمار من سجنو متشفعا بالرشيد ابن المعتمد لدى أبيو قصيدة عمية الجودة،وىي طويمة
()63

جاءت في تسعة وعشرين بيتا يمدح فييا الرشيد  ،ويصف فييا حالة قائال :
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قل لبرق الغمـــــام وظاىر بريدي قاصدا بالسالم قصر الرشــيد

ضجتي في سالسمي وقيودي

وانجذب في صالصل الرعد تحكي

والى أين في الشفيــــــــــع إذا ما

مشفق يستجيب لي من قــــــريب

لم ألذ منك عنده بالرشيــــــد
()64

ويستشفع بالمأمون بن المعتمد قائال:

وأنا أستغيثو من بعيـــــــــــد

أو قمت ما في نفســــو يكفيني

ىال سألت شفاعة المأمون

تسري النسيم بيا عمى دارين

ما ضر لو نبيتـــــو بتحية

()65

وكتب إلى المعتمد من سجنو مستعطفا  ،فقال :

نعــم لي ذنب غير أن لحممـــــو

أقمني بما بيني وبينك من رضي

صفات يزيل الذنب عنيا فيسفح
لو نحو روح اهلل باب مفتـــــــح

ويشكو ابن زيدون من سجنو لدى أبي الحزم بن جيور ليطمقو من سجنو
()66

خمسمائة يوم  ،فقال :

أييـــــاذ الوزير ىا أنا أشـكو

الذي قضى فيو

والعصا بدء قرعيا لمحميم
ناىيك من عذاب أليــــــــم

أفصبر مئين خمسا من األيام

و بعد ما يأس من إطالقو من السجن كتب معترفا بذنبو بأن سجنو كان استحقاقا لو ،ألنو مدحو

بما ال يستحق  ،وىذا جزاء الكذاب فقال :
قل لموزيــــــــــــــر قطعت بمدحو

ال تخشى في حقي بما أمضيـــــتو
لم تخط في أمري الصواب موفقا

()67

زمني فكان السجن منو جوابي

في وال توق عذابــــي
من ذاك َ
ىذا جزاء الشــــــــاعر الكذاب
المبحث الثاني

األسباب الموجبة لمسجن

لم يسجل التاريخ وجود مجتمع خال تماما من االنحراف ،وأنماط أخرى من السموكيات المستحقة

لمعقوبات ،لذلك كانت العقوبات ضرورية لمحد من انتشار تمك السموكيات ،ولتقويم السموك الفردي
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وكان السجن ضربا من ضروب التقويم ،ثم تحول إلى وسيمة من وسائل القمع بسبب الصراع
السياسي أو التسمط الفردي ،وقد كان لمشعراء األندلسيين نصيب وافرمن السجن ألسباب عدة ىي :

أوال  :الطموح السياسي:

لقد سجن الكثير من الشعراء األندلسيين الذين كانت طموحاتيم السياسية سببا في سجنيم وقتميم ،

من ىؤالء الشعراء ابن زيدون الذي سجن أكثر من خمسمائة يوم نتيجة لما شاع عنو من القيام

بمؤامرة ضد أبي الحزم بن جيور حاكم قرطبة في حينيا ،فنظم في سجنو عدة قصائد يفتخر بنفسو
()68

ويسخر من الشامتين فقال :

وال يغبـط األعـداء كوني في السجن

وما كنت إال كالصارم الغضب في الجفن

فإني رأيت الشمس تحصن بالدجن
()69

وميا طال سجنو فيو غير آبو  ،فيقول :

ال يينئ الشـــامت المرتاح خاطره

إن طال في السجن إيداعي فال عجب

أو الميث في غاب أو الصقر في وكن

إني معنى األماني ضائع الخطر

قد يودع الجفن حد الصارم الذكر

وىذا أبن عمار األندلسي  ،يعد مثاال لمطموح السياسي الذي قاده إلى السجن ثم الموت ،الشاعر
الفقير الذي وصل ألول مرة إلى شمب ممتطيا حمار لم يكن لديو ما يطعمو ( ،)71ثم وصل لمممك

والسمطة فقاداه إلى الموت ،فقد بعثو المعتمد بن عباد عمى رأس جيش الستيالء عمى مدينة مرسية

من صاحبيا ابن طاىر ،وبعد دخولو مرسية وأحاطتو مظاىر األبية والسمطان  ،أخذ اليوم الثاني

باستقبال المينئين وقد تزيا بزي ابن عباد في حمل القمنسوة عمى رأسو ،فأخذتو العزة واستم أر الممك

والسمطان ،فتمرد عمى ابن عباد واستقل بمرسية ،فمما سقطت مرسية من يده فر الى جميقية ثم

سرقسطة لخدمة والييا المؤتمن المقتدر بن ىود الذي أرسل ابن عمار ألخذ قمعة شقورة من بني

سيل  ،فوقع أسي ار وأودع السجن فخاطب صديقو أبا الفضل بن حسدي أن يخفف عنو محنتو ،
ولو بمقطوعة شعرية تعيد األمل إلى نفسو والحياة إلى قمبو كالطل يبعث الحياة في الزىور النائمة

فيوقضيا ،ألن الركاب قد حممتو بعيدا عن األىل واألصحاب ورمتو في مكان بعيد ىو سجن شقورة،
()71

فقال من سجنو مخاطبا صديقو أبا الفضل بن حسدي :

كا لطل يوقظ نائم الزىر

أدرك أخاك ولو بقافية

في غير موماة وال بجر

فمقد تقاذفت الركاب بو
21

وعندما وقع في يد ابن عباد سجنو  ،ولم يخرج من سجنو إال ميتا ،فقال من سجنو شع ار متوسال
()72

المعتمد  ،وىو آخر ما جادت بو قريحتو الشعرية قبل موتو عمى يد المعتمد :
عداتي وان أثنوا عمي وأفصحوا

حنانيك في اخذي برأيك ال تطع

وسجن ابن حزم األندلسي ألسباب سياسية ،فقد كان وزي ار لممستظير ،فمما قتمو المستكفي وحل
()73

محمو  ،رمى بكبار بالطو في السجن ،وكان من بينيم ابن حزم فقال قصيدة في سجنو مطمعيا :

يا ىــاجعا والرزايا ال تؤرقـــو

قل كيف ييجع من في الكبل ميجعو

وانشت من شممو ما كان يجمــــعو

قد طال في ىاويات السجن محبسو

أمره ىشام المؤيد وفوضي إليو أمر
ونكب الوزير أبو بكر عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد ،الذي َ
طميطمو ،ولكنو اتيم باإلسيام في مؤامرة ضد المنصور،فضفر بو المنصور بن أبي عامر فسجنو
()74

وكتب من سجنو إلى المنصور قائال :

فررت فمم يغن الفرار ومن يكن مع اهلل ال يعجـزه في األرض ىــارب
وواهلل ما كـــــان الفرار لحاجة

سوى حذر المــوت الذي أنا راىـــب

وقد قــــادني ج ار إليك برمتي

كما اجتر ميتا في رحى الحرب سالب

ولو أنني وفقت لمرشـــد لم أكن ولكن أمر المــــــو ال بد غــالـــــــــب

وسجن الكثير من الشعراء ال ألنيم كانوا معارضين لمحاكم  ،وانما ألن الشاعر كان في الوقت نفسو

شخصية سياسية  ،يصيبو ما يصيب رجل السياسية عندما تقمب األوضاع  ،وتصطدم المطامع

المتباينة ،واألمثمة عمى ذلك كثيرة ،فقد سجن الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي بسبب التنافس

عمى الحكم  -في عيد الخميفة القاصر ىشام بن الحم المستنصر – فوجو من سجنو رسالة
()75

لممنصور بن آبي عامر قال فييا :
عفا اهلل عنك أال رحمـــة

لئن حل ذنب ولم أعتمده
ألم تر عبدا عدا طـــوره

أقمني أما لك من لم يزل

تجـــــــود بعفــوك إن أبعدا

أحــــــــــل وأعمى يدا
فأنت
َ
ومواله عفا ورشيــد ىـدى

يقيك ويصـرف عنك الردى

وثمة شاع ارن من بني صمادح سجنا ألسباب سياسية ،فاألول ىو عبد اهلل بن المعتصم ممك المرية
 ،الذي أرسمو أبوه إلى يوسف بن تاشفين ليينئو باالستيالء عمى غرناطة  .ولكن يوسف سجنو،
22

ذلك ألن المعتصم كان من قبل عدوه المدود الذي كان يؤلب الناس ضده وليذا أرسل ممك المرية ابنو

ليحقق السالم  ،ولكن يوسف لم يسمم األبن لبيو إال واألب عمى فراش الموت بعد مرض طويل ،
()76

ويحدثنا األمير السجين عن آمالو وآلمو في السجن فقال :

وبعد ركوب المذاكي كبــــول

أبعد السنا والمعالي خمــول

ومن بعد ما كنت حر عزي از

أنا اليـــوم عبد أسير ذليـــل

وثقفت إذ جئتــــــيا مرسال

وقد كان يكرم قبمي الرسول

فيل بيذا خطب جميــــــــــل

حممت رسوال بغرناطـــــــــة

فما لموصول إلييا سبـــــيل أما الصمادحي الثاني الذي

فقدت المرية أكرم بيــــــــا

سجن  ،فيو أبن األول وحفيد المعتصم بن صمادح  ،فعندما مات المعتصم ممك المرية فقدوا كل

شيء  ،وذىب محمد بن عبد اهلل إلى ميورقة وبعدىا سرقسطة  ،ثم ذىب طرطوشة ودارت حولو
الشبيات بسبب ىذه الرحالت ،فاعتقل وحمل إلى العودة حيث أودع السجن في مراكش ،ومن

محبسو وبعيدا عن وطنو وصف الشاعر مشاعره في السجن وصبره فقال:

صبرت عمى منـازعة الدواىي

وطبع الحر صبـــر وائتجار

وما أنسى الجزيرة واألمــــان

تدير ليـــــم ودار العز دار

وقمت لعميـــــــــــــا ظمم ألمت

()77

وحال الميل آخرىا الســفار

وان تكن المنى يكن اغتفار

فإن يكن الردى يكن اصطبـار

ثانيا  :القول .

كما كان الفعل سببا في سجن فاعمو،فإن القول كذلك كان سببا في سجن قائمو ،سواء أكان القول

في السياسة أو الدين ،ومن الشعراء الذين كان في سموكيم الكثير من الجرأة واالستيتار ،الشاعر
يوسف بن ىارون الرمادي ،الذي سجن بسبب تعريضو بالسمطان الخميفة الحكم المستنصر ،فألف

في سجنو مجموعة شعرية سماىا (كتاب الطير) ،ووصف في ىذه الكتاب كل طائر معروف وذكر

خواصو ،ثم ذيل كل قطعة بمدح لولي العيد ىشام بن الحكم  ،وقد ذكر الفتح بن خاقان في كتاب
المطمح  (:وشاعت عنو أشعار في دولة الخميفة وأىميا ،سدد إليم صائبات نبميا ،وسقاىم كؤوس

ميميا أوغرت عميو الصدور ،وفغرت عميو المنايا ،ولكن لم يساعدىا ،فسجنو الخميفة دى ار واسمكو
()78

من النكبات وع ار )

يولي ويعزل من يومو

()78

فقال :

فال ذا يتم وال ذا يتم
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ولم يمنع السجن الرمادي من قول الشعر  ،بل ضل ينظمو متشوقا لمتحرر ،وانطمقت أشعاره في
السجن من خمجات الحزن العميق ودوافعو عمى من ستبكي عميو ،ومأل أبياتو بالبكاء متشوقا إلى

الحرية فقال :

()79

وقالت تضن الدىر يجمع بيننا
ولكنني فيــــما زجرت بمقمتي

فقمت ليـــــــا من لي بظن محقق

زجرت اجتماع الشمل بعد التفرق

ويطول مقام الرمادي في السجن عمى يد السمطان المنصور ين أبي عامر بسبب أشعار قاليا قي

دولة الخالفة وأىميا ( ،)81فشعر بالخوف من بطش السمطان ،فخاطب محبوبتو أن تدخر دموعيا
()81

ليوم استشياده ،فقال :

سينفذ قيل اليوم دمعك فأرفقي

أباكية يوما ولم يأت وقتو

ويمقى عبد الممك بن غصن الحجاري المصير نفسو عندما ىجا السمطان ابن ذي النون بقولو :

تمقبت بالمأمـــــــــــون ظمما وأنني

سطور المخازي دون أبواب قصره

()82

آلمن كمبا حيث لست مؤمنو

بحجابو لمقاصـــدين معنونو

أما من كان القول في الدين سبب سجنو  ،فيو محمد بن مسعود البجاني  ،المنتسب إلى غسان ،

فقد وصفو ابن بسام بقولو  (:كان شاع ار مجود جزل المقاطع حسن المطالع  ،جيد االبتداع لطيف
()83

االختراع  ،كثير الغوص عمى دقائق المعاني )

يوسف،وصور جمال الطميق بيوسف فقال:

()84

،فصور نفسو احد اثنين دخال السجن مع

غدوت في السجن خدن البن يعقوب وكنت أحسب ىذا في التـــكاذيب

رامت عـــــداتي تعذيبي وما شعرت

إن الذي فعمـــــوه ضـــد تعذيبي

راموا بعــــادي عن الدنيا وزخرفيا

فكان ذلك إدنـــــــائي وتقريبي

لم يعممــــــــوا أن سجني ال أبا ليم

قد كان غاية مأمولي ومطموبي
المبحث الثالث

النواحي الفنية في شعر السجن
أوال  :الصورة والسجن.

الصورة  :ىي الوسيمة التي يعتمد عمييا الشاعر في نقل تجربتو الشعرية  ،وىي (رسم قوامو

الكممات )( ،)85وىي تركيبة عقمية وعاطفية معقدة تعبر عن نفسية الشاعر ،وتستوعب أحاسيسو
وتعين عمى كشف معنى أعمق من المعنى الظاىري لمقصيدة  ،عن طريق ميزة اإليحاء والرمز فييا
24

( ،)86ويقاس نجاح الصورة في مدى قدرتيا عمى تأدية ميمتيا وىي نقل الفكرة والعاطفة معا ،وعمى
ما حققتو من تناسب بين حالة الفنان الداخمية وما يتصوره في الخارج تصوي ار دقيقا  ،وىي وحدىا

قادرة عمى إحداث األثر المنشود في المتمقي  ،وأقدم مقولة جاءت في لفظة التصوير واستعمالو

استعماال أدبيا في مجال الشعر ىي مقولة الجاحظ  :الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من
()87

التصوير

.

وقد فطن النقاد العرب القدامى إلى فضيمة الصورة وىي عالقة بوىج الحمم إال أن عقمنة الصورة قد

استحوذت عمى تراث الشعر العربي ولم يفطن العرب إلى كنو الصورة الفنية ،فظنونيا ظال لمعمم

الخارجي فظمت عيون الشعر العربي محدقة في المادة ،فجاءت معظم صورىم ترجمة فنية لمظاىر

العالم المادي (. )88

والصورة في الشعر األندلسي عموما وشعر السجن خصوصا ال تختمف عن الصورة في الشعر

المشرقي العربي ،فالشعر األندلسي ىو وليد الشعر العربي ،والصدى القوي لو  ،فالصورة في الشعر

العربي و األندلسي ىي صورة مادية  ،وأغمبيا من الحواس ،لما لمحواس من إسيام في رسم الصورة
 ،وقد تنبو النقاد العرب لذلك فأدركوا ما لمموجودات من تأثير ((فالعين تألف بالمرأى الحسن وتقذى

بالمرأى القبيح الكريو  ،واألنف يقبل المشم الطيب ويتأذى بالمنتن الخبيث  ،والفم يتمذذ بالمذاق
الحمو ويمج البشع المر

))()89

.

ويرى األستاذ إبراىيم عبد القادر المازني أن العين ىي األداة األولى والكبرى لإلحساس بالجمال
()91

واإلحاطة بمعانيو  ،وأن الصبر يحدث أث ار في مزاج اإلنسان وتفكيره واحساسو ) .

وليذ ا فقد احتل التصوير البصري في شعر السجن المرتبة األولى  ،حيث كان لمتشبيو األثر األكبر،
ألن الصورة ألتشبيييو تجمع بين ظواىر تبدو متباعدة  ،بل متناقضة بمقاييس الواقع الخارجي .

فيرى عبد القاىر الجرجاني أن التشبيو بعمل عمل السحر في تأليف المتباين  ،حتى يختصر ما بين
المشرق والمغرب  ،ويجمع ما بين المشئم والعرق  ،وينطق األخرس ويأتي بالحياة والموت

مجموعين والماء والنار مجتمعين

()91

واذا قارنا التشبيو عند حذف األداة وذكرىا نرى إن ذكر األداة يضفي عمى التشبيو نوعا من العقالنية

 ،في حين أن اآلخر يتسع فيو مجال الخيال فيق ترب من الخيال االستعاري خاصة إذا تباين الطرفان

.
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ومن األدوات الغالب استخداميا في شعر السجون الكاف  ،حيث تتمثل وظيفتيا في التقريب بين
()92

المشبو والمشبو و( توحيد ليويتين متباينتين يولد إغرابا وحركة في النفس )

،من ذلك ما قالو

الشريف الطميق – الذي اىتمت بكتبو الكتب التي تعتني بالتشبييات مثل  :الفرائد في التشبيو من

األشعار األندلسية ألبي الحسن عمى بن محمد القرطبي  ،وكتاب التشبييات من أشعار أىل األندلس
()93

البن الكتاني – في وصف السجن :

في منزل كالميل أسود فاحم
يسود والزىراء تشرق حولو

داجي النواحي مظمم األثباج
كالحبر أروع في دواة العاج

فقد نسج الشاعر صورة بصرية تمثمت بحاسة البصر ،وحددت مالمح نفسية الشاعر في إيجاد

عالقة بين مدركات حسية  ،حيث قارن بين مكان السجن وسواد الميل،وجمعت الصورة بين

الالء مدينة الزىراء ،وسواد السجن ،فقارن بين إشراق مدينة الزىراء وشدة ظممة
متناقضين ىما ت ْ
السجن،والجمع بين المتناقضات لو داللة نفسية  ،فقد نظر الشاعر لألشياء الخارجية من منظور

داخمي ،فنفسية الشاعر الكئيبة ألقت بظالليا عمى الكممات  (.فالشعر ىو الفيض التمقائي لممشاعر

القوية ،إنو ينبع من عاطفة)( ،)94وكان لمتشبيو بالكاف األثر األكبر في تحديد مالمح الصورة
الشكمية والنفسية،والشاعر األندلسي قد تجاوز المنطق والعقل إلى عالمو الداخمي في رسم صورتو ،

وقد عكست الصورة خواص العاطفة،فحالة الشاعر النفسية أظيرتيا الصورة البصرية المستقاة من

الواقع البيئي ( الميل ،الحبر)،والواقع النفسي ،فتمونت الطاقة الشعورية باألحداث المعيشية  ،فبرز

التناقض النفسي الذي يعيشو الشاعر باستخدامو لمطباق (يسود  ،تشرق ) واأللفاظ ( الميل  ،أسود

 ،داجي  ،مظمم  ،الحبر )  ،وحسن استخداميا أكدت عمق نفسية الشاعر الكئيبة والحزينة،
واستخدام الشاعر لمطباق لم يكن لمزينة والزخرف وتنميق العبارة،فاأللفاظ القريبة المألوفة تثري

الصورة  ،ألن الكممات الغريبة تنفر القارئ من األثر الفني  ،وتجعمو يصرف اىتمامو إلى حل

مشكالت المغة دون التأثر بما فييا من جمال  ،وبذلك تفقد الصورة العنصر اليام الذي وجدت من

أجمو وىو عنصر التأثير .

فالصورة األولى التي رسميا الشعراء األندلسيون في السجن ىي  :صورة اإلنسان الباكي الحزين

عمى واقعو البائس ،يذرف الدموع بغزارة وكأنيا المطر  ،كقول المعتمد بن عباد عند رؤيتو خروج
()95

الناس لالستسقاء  ،ويستغرب من ذلك ألن دموعو تكفييم فقال :

خرجوا ليستسقوا فقمت ليـم

دمعي ينوب لكم عن األنواء
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قالوا حقيق في دموعك مقنع

لكنـــــــــــيا ممزوجة بدماء

ويجد في دموعو راحة فيكثر من البكاء عند خروج جماعة كانوا معو في السجن فيقول :
أما النسكاب الدمع في الخد راحة

ىبوا دعــــــوة يا آل فاس لمبتمى

()96

لقد آن أن يفنى ويفني بو الخـد

بما منو قد عافاكم الصمد الفرد

وتعكس نفسية الشاعر الباكية الحزينة عمى أبياتو  ،فيرى الشاعر الطبيعة باكية تشاركو بكاءه
،فالسحب تذرف الدموع مط ار ييمي عمى كبده ليخفف غميمو ،والحمائم تشاركو جزعو وحزنو وبكائو

تمك ىي الصورة التي يرسميا لنا الرمادي ،فيذه سحب يسقط مطرىا دمعا  ،وتمك حمائم يتحول
ىديميا إلى بكاء ونواح  ،فاألولى تغسمو استعدادا لتكفينو  ،والثانية تنوح عميو بعد موتو  ،فقال
()98

:

عمى كبدي تيمي السحاب وتذرف وعن جزعي تبكي الحمام وتيتف

كان السحــاب الواكفات غـواسمي وتمك عمى فقـدي نوائــــــح ىتَف
أما ابن زيدون فيقدم لنا الصورة بشكل آخر عمى ىيئة استفيام يحمل معنى اإلثبات واالحتجاج
()99

،والثورة،ويدعو عناصر الطبيعة لممشاركة فقال :
وىال أقامت أنجم الميل ماتما

ويطمب ثأري البرق منصمت النصمي

وىال أقامت أنجم الميل مأتما

لتندب في األزمان ما ضاع من نثمي

ولو أنصفتني وىي أشكال ىمتي

والفترقت سبع الثريا وغاضيا

أللقـت بأيدي الذل لمــــــــــــا رأت ذلي

بمطمعيـــا ما فرق الدىــــــر من شممي

فاإلثبات يؤكد أن الوقت قدحان لكي تبكيو السحب  ،واالحتجاج والثورة لمثأر لما ألم بو ،وأما الدعوة
إلى مشاركة عناصر الطبيعة ففي صورة البرق الذي يطمب ثأر الشاعر  ،واألنجم التي تقيم لو مأتما

وتعدد مآثره وتندب ما ضاع منو  ،بل إنيا ال تكفي بذلك وانما تمقي بنفسيا بأيدي الذل مشاركة

إياه في ذاتو  ،وكذلك تفترق الثريا ونجوميا السبع وتتالشى في مطمعيا حزنا عمى ما تفرق من

شمل الشاعر .

وليست الطبيعة الحية وحدىا ىي التي تبكيو  ،وانما تشاركو الجمادات  ،فصور قصوره ( المبارك
والوحيد والزاىي ) تبكيو وتبكي مجده وقوتو وعصره وحضارتو  ،وال يقتصر األمر عمى القصور وانما

تبكيو الثر ياء والنير والتاج وماء السماء الذي ييمي در ار عمى أبنائو ،وىي تورية تشير إلى
النسب العربي العريق الذي ينتمي إليو المعتمد فقال :
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()111

بكى المبارك في إثر ابن عبــاد

بكى عمى إثر غزالن وأســـــاد

بكى الوحيد بكى الزاىي وقبتو

والنير والتــــاج كل ذلو بادي

يكت ثريـــاه ال غمت كواكبيــا

ماء السمــاء عمى ابنائو در ار

بمثل نوء الثريا الرائح الغادي
يا لجة البحر دومي ذات أزباد

أما ابن زيدون فكان مولع بالصور التي تستميم الطبيعة  ،فقال في مدح الشفيع الذي يريده أن
()111

يتوسط لو عند ابن جيور ليخرجو من سجنو:
لمشفيع الثناء والحمد في

صوب الحيا لمرياح ال الغيوم

فالصورة ناتجة عن استميام الطبيعة وتشخيصيا  ،فميس الفضل في الصورة السابقة في نزول

األمطار لمغيوم والسحب ،وانما لمرياح التي تسوقيا ،ومن ىنا تكون الصورة البديعية – في المعنى
الذي يريد التعبير عنو – مقابال لمشفيع أو الوسيط الذي يأتي الشاعر بالعفو ،فإذا كانت األمطار

ىي التي تحي األرض فإنيا ال تفعل ذلك من تمقاء نفسيا  ،وانما بواسطة الرياح وكذلك يكون
الشفيع مقابال لمرياح والمشفوع عنده مقابال لمسحب والغيوم .

فتوفيق الشاعر في ىذه الصورة يتوقف عمى دقة المالحظة لقوانين الطبيعة التي مزجيا بخيالو
،وكون منيا ىذا التعادل بين العنصر الطبيعي والفكرة التي يريد أن يقدميا  ،بحيث تبدوا جديدة في

ثوب جديد  ،ويستمر في تتبع عناصر الطبيعة وتوظيفيا حتى يعطينا لوحة فنية كاممة لمأتمو .

وتتطور الصورة التشخيصية حتى تصل – في بعض الحدود وفي إطار ظروف وشروط معينة – إلى

التحول إلى الرمز ،مبتعدة عن الصورة الواقعية،أو تحاول أن نقدم معادال موضوعيا لمواقع ،كقول
()112

المصحفي:

غرست قضيبا خمتو عود كرمة
وأكرمو دىري فيزداد خبثــــــو

وكنت عميو في الحوادث قيما

ولو كان من أصل كريم تكرما

والصورة الثانية التي رسميا الشعراء األندلسيون في سجنيم ىي الصبر  ،كقول سعيد بن جودي
،ذلك الزعيم العربي الشجاع  ،الذي وقع في أسر عمر بن حفصون عن طريق المكيدة  ،فاجتمعت

عميو محنتان محنة األسر والسجن ،ولذلك كانت محنتو كبيرة ،وىمومو وأحزانو عظيمة  ،والغم الذي

يمال نفسو وقمبو مؤلما ،فمم يجد في كربتتو معين لو إال الصبر ،فقال :
خميمي صب ار راحة الحر في الصبر

فال تيآسا من فرجــة بعد ترحة

()113

وال شيء مثل الصبر في الكرب لمحـر

وان تنعما باليسر من بعد ما عسر
28

وال يكتفي سعيد بن جودي في تصوير صبره  ،بل في رباطة جأش المحارب المغوار  ،فيتحدث عن
()114

ظروف أسره التي كان الغدر سببيا ،فيقول :
لئن كنت مأخوذا أسيـــــ ار وكنتما

فميس عمي حرب ولكن عمى غدر

الردينة السـمر
ولو كنت اخشي بعض ما قد أصابني حمتني أطراف َ
وكان المعتمد بن عباد مثاال لمصبر والشجاعة المنقطة النظير  ،فقد سمب ممكة وأسر وشردت أسرتو
وقتل أبناؤه  ،وظل قويا ألن القوة في نظره ليست في الممك المسموب  ،بل في قوة القمب  ،وشرف
()115

الطباع  ،التي لم يستطع ألألعداء أن يسمبوه فقال :
إن يســــــــمب العـــدا

فالقمب بين ضـــموعو

لم أستمب شرف الطبـا

ممكي وتسممني الجموع

لم تسمم القمب الضــموع

ع أيسمب الشرف الرفيـع
()116

وال يأبو ابن زيدون بسجنو ألن السجن لمعظماء،فيقول :
ال يينئ الشامت المرتاح خــاطره

ىل الرياح بنجم األرض عـــــاصفـة؟

إن طال في السجن إيداعي فال عجب

أني معنى األماني ضائع الخطر

أم الكسـوف لغير الشمس والقمر

قد يودع الجفن حد الصارم الذكر

فالفكرة األساسية في األبيات السابقة ىي إشعار األعداء بأنو ال يأبو بالسجن ،وأن الوضع الذي ىو

فيو طبيعي ألمثالو  ،ولكي يوضح فكرتو لجأ إلى التصوير الشعري كوسيمة ميمة من وسائل

اإليضاح وليست من الوسائل المألوفة في التشبيو  ،أنو التشبيو الضمني الذي يحتاج إلى إمعان
فكر ،فعندما أراد الشاعر إيصال فكرتو بطريقة مثيرة استعان بالتشبيو الضمني  ،الذي ال يظير فيو

طرفا التشبيو بل يممحان ضمنيا من الكالم ،حيث وصف نفسو في سجنو بالعظيم وغيره باليين ،
وعندما شعر بغرابة دعواه واحتاج لمبرىان عمييا ساق الدليل ليؤكد صحة كالمو ،فكان في البيت

األول ( الشمس ) ،وفي البيت الثاني ( الصارم  ،الميث  ،الصقر ) ،فالشمس عندما تغيب ،والصارم
،عندما يكون في الجفن  ،والصقر في الوكر ،فيذا ال يعني أن شأنيا ىين  ،واستشيد بالشمس

واألشجار العالية فالشمس يصيبيا الكسوف وال يصيب غيرىا من الكواكب  ،والرياح تصيب األشجار
العالية وال تصيب الحشائش ،فوضحت الفكرة من خالل العالقة بين الطرفين المدركين بالحس ،

مسمتيما الطبيعة  ،فجمال الصورة أنيا أتت في صيغة استفيام استنكاري يؤكد أن الرياح ال تعصف
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بالشجيرات الغيرة  ،وانما باألشجار الضخمة  ،وكذلك الشمس  ،وقد جاء كل ىذا في صورة
االستفيام الذي يحمل معنى اإلنكار والتأكيد معا ،إنكار بأن تعصف الرياح بشجيرات صغيرة ال قيمة
ليا  ،وتأكيد عصفيا باألشجار العظيمة  ،ونفس الشيء في الصورة الثانية ،حيث يؤكد الكسوف

والخسوف لمشمس والقمر وينكر ذلك لما عداىما ،وقد كانت ىاتان الصورتان ثمرة من ثمار تأمل

طويل في الكون عبر حاسة البصر .

ويعبر المعتمد عن نفس الفكرة ،وان اتفق مع إبن زيدون في الصورة األولى ،فإن ىناك اختالف
طفيف بينيما  ،فابن زيدون يتحدث عن الشمس والقمر ،أما المعتمد فيتحدث عن البدر فقط فقال
()117

:

أليس الخسف ممتزم البدور

وال تعجب لخطب غض منو

وعندما يريد أبو بكر الداني أن يخفف من معانات المعتمد في سجنو يستخدم نفس الصورة ونفس
الحاسة ،ولكنو ينفي أن يكون الخسوف مالزما لمقمر  ،فالصورتان السابقتان قيمتا في معرض تبيان

القوة والعظمة أما الثانية فتأتي في معرض األمل الذي يرى أن الظالم ال يمكن أن يستمر وال بد لو
()118

من االنجالء  ،فيقول مبش ار المعتمد في سجنو :

فميس الخسف ممتزم البدور

تأىب أن تعود إلى طموع

أما الصورة الثالثة ،فكانت معاداة الزمان ،حيث صوروا الزمان خصما ليم ،وسبب ليم المصائب
()119

والكثير من األلم ،فيصفو المصحفي بقولو :

وال تأمنن من الزمـــان تقمبا

واذا أتت أعجوبة فاصبر ليا

إن الزمـــــــــــان بأىمو يتقمب

فالدىر يأتي بالذي ىو أعجب
()111

وييدم الدىر كل ما بناه اإلنسان كقول الطميق :

أال إن دى ار ىادما كل ما نبنى

سيبمى كما يبمى ويفنى كما يفني

()111

ويصور المعتمد الزمان بأنو متقمب  ،ال يبقي عمى حال فيو األشواك وفيو الورود  ،فقال :

من يصحب الدىر لم يعدم تقمبو

والشوك ينبت فيو الورد واآلسي

يمر حيـــــنا وتحمو لي

تاس
حوادثو
فقممـــــــــا جرحت إال أنثت ُ
ويصور الخطوب تالحقو في صورة جديدة عمى ىيئة محارب عنيف قد امتشق سيفو وراح يقطع جمد

الشاعر الذي ال يمين  ،ويحاول الشاعر أن يمط الصورة لكي يخرج عمينا بشيء  ،فأيدي الخطوب
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عـندما استمت السيوف وضربت لم تصب المعتمد وحده وانما أصابت رقاب اآلممين تحقيق األماني
()112

والخالص عمي يديو  ،ومن ثم فإن الدىر ىنا قد بتر يد الكرم عند المعتمد فقال :
فجذذن من َجمدي ال َخطيـف األمتنا
ضربت رقـــاب اآلممين بيا المنى

سمت عمي يد الخطوب سيوفيا

ضربت بيا أيدي ال ُخطوب وانما
يا آممي العــــــادات من نفحاتنا كفوا فإن الدىـــــر كف أكفنــــــــــــا

أما الصورة الرابعة فكانت ( الندم)  ،وىي ظاىرة سيكولوجية ترتبط ارتباطا وثيقا بالصور السابقة ،

فالشاعر يندم لصنعو شيء تسبب في دخولو السجن ،وكان بإمكانو أن يتجنب ذلك  ،كقول ىشام
()113

بن عبد العزيز

عميو فمقيت الذي كنت أرىب

تركت رشاد األمر إذ كنت قاد ار

ويندم المصحفي عمى شيء آخر،أل نو ربى نذال جاحدا ناك ار لمجميل يقصد محمد بن أبي عامر –ألن
المصحفي ىو الذي أوصل ابن أبي عامر إلى الحكم – فقال :

تندمت والمغرور من قد تندمــا

()114

وىل ينفع اإلنســـان أن يتندما
وكنت عميو في الحـوادث قيما

غرست قضيبا خمتو عود كرمة

ولو كان من أصل كريم تكرما

وأكرمو دىـري فيزداد خبثـــــو

أما ابن زيدون فيعترف بذنبو –وىو اليرب – فيبرر لو بقرائن تاريخية بفرار موسى خوفا من السجن
()115

،بيدف نيل عفو ساجنيو  ،فقال :
فرت فقالوا الفرار إرابة

فقد فر موسى حين ىم بو القبط

ويقود الندم شعراء كثيرين إلى طمب الصفح والعفو من ساجنييم ويعترفون ليم بالخطأ  ،لعل في
ذلك ما يستثير لدييم الشفقة ،ويحرك مشاعر العطف عندىم فيسامحوىم ،وىذا ما فعمو ابن عمار

مع المعتمد بن عباد حيث قال :
نعم لي ذنب غير أن لحممــو

وان رجائي أن عندك غيرما

()116

صفات يزيل الذنب عنيا فيسفح

يخوض عدوي اليوم فيو ويمرح

ثانيا  :السجن واإليقاع الشعري.

اإليقاع من الوسائل الميمة التي استعان بيا الشعراء األندلسيون في سجنيم في إيضاح تجاربيم ،
والرقي بيا إلى درجة اإلثارة لدى المتمقي ،لما لو من أىمية في تذوق الشعر  ،وينبع اإليقاع من

مصدرين ميمين ىما ( الوزن والقافية ،وبيما يتميز الشعر من النثر.
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فالوزن أعظم أركان حد الشعر وأوالىا بو خصوصية (، )117فاألوزان ىي القوالب التي يصب الشاعر

فييا عواطفو  ،فمكل عاطفة نغماتيا الخاصة  ،فتكون تعابير الشاعر عالية النغمة إذا كان مسرو ار
فيستخدم البحور القصيرة  ،وعندما يكون حزينا تكون تعابيره منخفضة فيستخدم البحور الطويمة

،ويؤكد ذلك جابر عصفور بقولو( :لما كانت أغراض الشعر شتى،وكان منيا ما يقصد بو البياء

والتفخيم وما يقصد بو الصغار والتحقير وجب أن تحاكى تمك المقاصد بما يناسبيا من األوزان،
وخير األوزان ما الئم موضوعو أو عاطفتو واتفق معيا) (. )118

وقد تمكن الشعراء األندلسيون في سجنيم من استغالل األوزان في نقل مشاعرىم ،فجاءت األوزان

معبرة عما يجول في خاطرىم،وغمبت المقاطع الطويمة لتستوعب تجاربيم الحزينة ،وقد ىيمنت
المقطوعة عمى القصيدة ،وىذا يؤكد العالقة بين الوزن والموضوع .

وقد ربط الغربيون بين الوزن وبين نبضات القمب  ،فنبضات القمب في حالة السرور سريعة يكثر

عددىا في الدقيقة  ،وتكون بطيئة حين يستولي عميو اليم والجزع  ،وعميو ال بد أن تتغير نغمة

اإلنشاد تبعا لمحالة النفسية

()119

وبعد حصر البحور المستعممة في شعر السجن األندلسي تنبين أن الشعراء المساجين قد استخدموا
البحور ذات المقاطع الطويمة ،وقد كان اختيار الشعراء ألوزانيم قائما عمى إدراك تام منيم بأسرارىا

في استيعاب عواطفيم،ومالئمة لموضوعاتيم،فجاءت عمى النسب التالية
البحر
الطويل

عدد المقطوعات
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النسبة
% 3227

البسيط

17

%15 , 8

الكامل

14

%13, 8

الخفيف

9

% 8 ,4

الوافر

6

% 5,6

الرجز

5

% 4,8

المتقارب

4

% 3,8

المجتث

1

% 1,9

من خالل الجدول السابق يتضح لنا ىيمنة البحور الطويمة في شعر السجن عمى سواىا ليدل عمى
العالقة بين الوزن والموضوع  ،فقد كان في الصدارة من ىذه البحور بحر ( الطويل) الستيعابو ما ال
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(،)121

يستوعب غيره من البحور  ،ألنو يمثل حاالت الحزن التساع مقاطعو لألنين والشكوى

وألن

نطاقو اإليقاعي المركب من ثمان تفعيالت تتكرر في البيت عمى وفق نظام معين وىو( فعولن
مفاعيمن فعولن مفاعيمن ) في الشطر األول ومثميا في الشطر الثاني  ،وتحتوي عمى ثمانية وأربعين
(. )121

حرفا  ،فيتاح لمشاعر من خالليا نقل تجربتو الشعرية الحزينة،مثال عمى ذلك قول المعتمد :
غريب بأرض المغربين أسيـــــــر

سيبكي عميو منبر وسرير

سيبكيو في زاىيو والزىر والندى

وطالبو والعـزف ثم نكيــر

وينيل دمـــع بينين غزير

وتندبو البيض الصـــــوارم والقنا

فمن خالل األبيات السابقة نمحظ الحالة النفسية الحزينة الشاكية المسيطرة عمى الشاعر ،والتي
كانت ناجمة عن سجن الشاعر وفقده لممكو وىيبتو ن بحيث أثرت تمك الحالة عمى شعر الشاعر ،

والقالب الذي أحتوه  ،فكان بحر الطويل  ،ألنو ذو وعاء واسع بتفعيالتو الثمان ،وحروفو الثمانية
واألربعين التي استوعبت تمك الحالة ،فجعمت من الشاعر سباحا ماى ار يسبح في بحر الطويل ،
ويسخر أمواجو المتالطمة قوارب تحممو إلى بر اآلمان ،وكل ذلك ناتج عن تحمي الشاعر بطول

نفس ناتج عن األلم  ،سمح لو بالبقاء طويال تحت أمواج ىذا البحر  ،حتى أن تمكن من التغمب

عميو .

ومن خواص ىذا البحر انو اليأتي إال تاما  ،فال يأتي مجزوء اوال مشطو ار وال منيوك  ،ألن ىذه

الحاالت ال تناسب حالة الحزن  ،فتمام التفعيالت في ىذا البحر من تمام المعنى المعبر عنو  ،من
()122

ذلك ما قالو أبن شييد في وصف السجن :

فراق وسجن واشتــــــــياق وذلة

فمن مبمغ الفتيــــــان أني بعدىـم
مقيـــــم بدار ساكنوىا من األذى

وج َبار حفًـاض عمي عتيــــد
ُ
مقيـــــم بدار الظالمين طريد

قيام عمى جمر الحمـام قعود

قموب لنا خوف الردى كبود
وما اىتز باب السجن إال تفطرت
ٌ
فالعاطفة في األبيات السابقة جعمت مطيتيا بحر الطويل  ،فأبيات الشاعر نموذجا لتوقد العاطفة
واحتراميا  ،تمك العاطفة امتطت تفعيالت معينة لتبحر عمييا  ،فصفات ىذا البحر أنو يحتضن
العواطف الحزينة  ،وعاطفة ابن شييد ال تجارييا عاطفة في الحزن دلت عمييا أبياتو السابقة ،حيث

بدأىا بألفاظ ذات إيقاع مميز،فحسن التقسيم بكمماتو( فراق وسجن واشتياق وذلة) ،أكسبت النغمة
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إيقاعا مريحا لدى السامع ،وقد كان إيقاعيا في ذىن السامع مقرونا بمعناىا  ،ألن الشاعر كان

واعيا بإيقاعات شعره المنظومة في ذىنو قبل إنشاء الكممات .

فالعاطفة ولدت التفعيمة التي نتجت عنيا موسيقى مؤثرة  ،فالشاعر يتمتم بإيقاع ما بتفعيمة ما ،

وىو يعد ذىنو ويتييأ الستيالد سمسمة الكممات المبينة لمقصده ،فيأتي القول مرتبطا باإليقاع

()123

.

وبعد الطويل في الترتيب جاء البسيط  ،فقد احتل المرتبة الثانية بعد الطويل في شعر السجن ،وىو

مثمو من حيث طول مقاطعة الثمان عمى النحو التالي  (:مستفعمن فعمن مستفعمن فعمن) أربع في
الشطر األول وأربع في الشطر الثاني ،وقد سمي بسيط النبساط حركاتو في عروضو وضربو
((124

،وانبساط أسبابو ،وىو شديد الصالحية لمتعبير عن معاني الرقة وفيو الحنين السترجاع الماضي

 ،مثال ذلك قول المعتمد بن عباد (: )125

فيما مضى كنت باألعياد مسرو ار
ترى بناتك في األطمــــــار جائعة

يطأن في الطين واألقدام حــــافية

من بات بعدك في ممك يســـــر بو

فساءك العيد في أغمات مأسو ار

يغزلن لمناس ما يممكن قمطيـــــر
كأنيا لم تطأ مسكا وكافــــــــــور
فإنما بات باألحالم مغـــــــــرو ار

فاألبيات مثال لمتحسر عمى الماضي والحنين إليو ،فالشاعر يقارن بين ماضيو الحافل بالعز

والرفاىية ،وبين حاضره التعس الذي فرق بينو وبين أىمو،فرماه في السجن وأعوز أىمو

لمناس،فرؤيتو لبناتو وىن حافيات األقدام أفقده تماسكو وزاد من حسرتو،فكل تمك المعاني الحزينة

استوعبتيا تفعيالت بحر البسيط ،التي سوغت لمشاعر حرية التعبير عن معانيو في ىذا القالب
الموسيقي  ،وقد انبسطت حركات ىذا البحر لتمثل ىذه المعاني الفياضة ،وأتاحت لمشاعر المجال

بمد نفسو عبر حروف المد في العرض والضرب ،فحركات المد في قولو (مسرو ار  ،ومأسو ار ) فييا

نبرة توجعيو وىكذا سارت بقية األبيات عمى ىذا النمط من الوزن لخدمة الحالة النفسية المحتاجة
لحروف المد لمتوجع والتحسر .

وجاء البحر الكامل في المرتبة الثالثة في شعر السجن  ،ومن صفات ىذا البحر السيولة والسالسة

 ،فقال فيو عبد اهلل الطيب  :ىو أكثر البحور جمجمة وحركة وال يصمح لمعواطف البسيطة

()126

،ونتيجة ليذه الصفات فيو قادر عمى استيعاب المشاعر اليائسة ،وتتسم تفعيالتو بالحركة

واالضطراب ،وقد استغل الشعراء المساجين ىذه الصفة فكثرت الزحافات في البيت الشعري ،واضطراب
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تفعيالت ىذا البحر تتناسب مع االضطراب النفسي الذي يعشو الشاعر السجين كقول أبي الحسن
()126

عمى بن محمد القرطبي في وصفو السجن القابع فيو فقال :

داجي النواحي مظمم األثباج

في منزل كالميل أسود فاحـــم

كالحبر أودع في دواة العاج

يسود والزىراء تشرق حولو

من خالل النظر في تفعيالت البيتين السابقين نممح بوضوح تأثير الحالة النفسية المضطربة عمييا

ن وذلك بانخفاض نسبة التفعيالت الصحيحة مقارنة بالمزحوفة  ،بحيث بمغت المزحوفة تسع

تفعيالت  ،والصحيحة ثالث  ،وىذه العمل المزحوفة لم تأتي عشوائية  ،بل أنيا جاءت لتبين حالة
الشاعر النفسية الغير معتدلة وغير مستقرة ،فأصل التفعيالت الصحيحة ليذا البحر ىي
(متفاعمنمتفاعمنمتفاعمن ) في الشطر األول ،ومثميا في الشطر الثاني ،ولكن اثر الحالة النفسية

المضطربة أحدثت عمة اإلضمار

()127

في التفعيمة األولى والثانية والرابعة والخامسة من البيت

()128

األول ،وعمة اإلضمار مع عمة القصر

في التفعيمة السادسة من البيت األول  ،وكذلك في البيت

الثاني  ،فاجتمعت عمتان في ضرب البيتين دليل عمى المعنى المراد وىو االعتالل وعدم الصحة  ،أما

بقية البحور فكانت نسبتيا ضئيمة فمم نتطرق ليا بالتحميل .
النتائج

بعد الغوص في أعماق النصوص الشعرية لمشعراء األ ندلسيين الذين ذاقوا مرارة السجن،وحرموا طعم

الحرية خرج الباحث من ىذه الدراسة بالنتائج التالية:

 -1ظيور الوجو الحزين الباكي ليؤالء الشعراء ،أبرزتو األلفاظ التي عكست التجارب القاسية التي
مر بيا الشعراء في سجنيم

فسجموا وقائع األحداث المؤلمة في النفس.

 -2تعددت موضوعات شعر السجن بناء عمى التجربة التي عاشيا الشعراء،فتنوعت بين االستعطاف
واالسترحام لدى من بيدىم إطالقا لسجين،والحنين والحسرة عمى الماضي،والخوف من السمطان

.

 -3وصف الشعراء سجنيم وأثره عمى نفسيا تيم الموحشة ووصف الشعراء سجنيم وأثره عمى
نفسيا تيم ،وذكروا أنواعو الكريية نتيجة لألماكن المقفرة الموحشة المخصصة لمسجون ،من
األطباق تحت األرض إلى القمم العوالي.
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 -4استخالص أوضاع السجون وحاالت المساجين النفسية والجسدية ،وما ىم عميو من عذاب

جسدي ناتج عن األغالل في األيدي واألرجل ،وعذاب نفسي ناتج عن يقيد الحرية ،وتقييد

العظمة والكبر لمعظماء المساجين من المموك واألمراء ،وفراق األىل واألحباب واألصحاب.

، -5تعددت األسباب التي كانت وراء سجنيم ،فكان الطموح السياسي أوالىا ،ثم القول الصادر من
-6

الشاعر سببا ثانيا .

الدراسة الفنية أبرزت سمات الصورة في شعر السجن حيث رسمت الصورة األولى اإلنسان

الباكي الحزين عمى واقعو البائس ،ذارفا دموعو بغزارة وكأنيا المطر ،ورسمت الصورة الثانية
صورة اإلنسان الصابر عمى محنة السجن وىمومو وأحزانو ،أما الصورة الثالثة فصورة اإلنسان
الناقم عمى الزمن وتقمباتو والذي سبب لو البالء ،والصورة الرابعة كانت صورة اإلنسان النادم

عمى فعمو أو قولو الذي أدخمو السجن ،وعكس اإليقاع الحالة النفسية لمشاعر السجين ،حيث
ىيمنت البحور الشعرية الطويمة عمى ما عداىا من البحور ،لمناسبتيا لمحزن التساع مقاطعيا

واستيعابيا لتمك الحالة النفسية الحزينة  ،فتصدر ىذه البحور الشعرية بحر الطويل  ،تاله بحر
البسيط  ،ثم البحر الكامل  ،ثم الخفيف ،ثم الوافر  ،وغابت البحور القصيرة ألنيا ال تناسب

حالة الحزن والكآبة وبيذا عكست الصورة واإليقاع التجربة التي سيطرت عمى الشاعر.
الخاتمة

بعد ىذ ه الرحمة الطويمة الحزينة مع شعر السجن األندلسي ،كشفت الدراسة الموضوعية والفنية
المالمح النفسية الشعراء  ،حيث تعددت موضوعات شعر السجن،تصدر ىذه الموضوعات وصف

السجن وأماكنو المتعددة ،فباطن األرض كان أحدىا ،وقد أبدع الشعراء المساجين بوصف ىذا النوع
الكئيب  ،ثم جاء النوع الثاني الذي ال يقل عن األول بشاعة ،حيث كانت قمم الجبال العالية التي ال

يسكنيا أال الجن والغربان السود مسرحو ،فعزل السجين ودفن أما في باطن األرض أو في القالع
والقمم العالية،أما وصف حال السجين وما ىو عميو من اليوان واألغالل المادية التي قيدت حريتو،

والمعنوية التي قيدت عظمتو وكرمو فقد كان الموضوع الثاني ليذا النوع من الشعر.
وأظيرت الدراسة أألسباب الرئيسية التي كانت وراء سجن السجناء

حيث كان الطموح السياسي السبب األول ،ثم جاء القول أو الفعل في المرتبة الثانية،والوشاية

والحسد كان السبب الثالث.
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أما الدراسة الفنية والتي تمثمت بالصورة الفنية واإليقاع الخارجي والداخمي ،فقد لعبت دو ار ميما في

تجسيد التجربة الفنية،فعبرت الصور بدقة متناىية عن التجربة ،وعكست الحالة النفسية لمشعراء
المساجين ومواقفيم القوية أو المنيارة،فأبرزت الصورة األولى السجين قويا صاب ار عمى
محنتو،والثانية صورة النادم عمى فعمو وقولو .

أما اإليقاع فقد أدى دوره في إحداث األثر بنغماتو المؤثرة في نفوس اآلخرين ،بحيث مال الشعراء
إلى األوزان الطويمة الستيعابيا تجارييم الحزينة،فتصدر ىده البحور الطويل لما يتسم بو من

مساحة واسعة تناسب حالة الحزن واأللم،ولعبت المغة دو ار ميما في إظيار الحالة النفسية لمشاعر

السجين.
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Conclusion
After this topic long journey sad with hair prison Andalusian, the study
revealed the substantive and technical features of psychological poets,
where there were many topics hair prison, issued this topic themes
described prison, location, multiple Fbatn land was one of them, has
excelled poets prisoners as this kind dreary, and then came the second
type that at least the first horror, where the high mountain peaks that are
prisoner and was ,not inhabited not the jinn and crows black theater
buried either in the ground or in the castles and the high peaks, and the
description of the event prisoner and what it is from the humiliation and
shackles material which restricted his freedom, and moral which
restricted his greatness and generosity was second theme kind of poetry
The study showed the main reasons behind the prison inmates
Where political ambition was the first cause, and then came word or deed
in second place, and snitching and envy was the third reason
The technical study, which was the picture artistic and rhythm external
and internal, has played an important role in the embodiment artistic
images accurately about the experience, and reflected the ,experience
mood of the poets prisoners and attitudes strong or collapsed,
highlighting the first picture prisoner strong patient on his ordeal, and
the second image the person who on do and say
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