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Abstract

Apology is a statement saying sorry for something that he has been done wrong or that
causes a problem.
Prison literature refers to poetry and prose penned by poets or writers during their
imprisonment to express their feelings and emotions. In such a literature, the author
expatiates about the internal circumstances of prison thoroughly. It depicts author
reminiscing about their beloved or expressing worries about their family. Apart from
that, this literature also portrays author expressing about their innocence in relation to
their imprisonment. It exhibits the author giving reasons to prove their innocence,
generally known as a plea. Such explanations of innocence are aimed at begging one’s
pardon known as apology.
This article discusses apologies and plea made by Andalusian poets in their poetry while in
prison. The horizons of intellectuality of such poets become evident in their poetry wherein
they, along with acquitting themselves from allegation against them, plead for apology to the
king or the commander. This literature also presents fashion of critical rhetoric.
Keywords: Andalusion prisons poetry, Pleading and Apologizing in poetry..

 یعرب الشاعر فيو عن اآلالم و، من الشعر و النثر،السجون ىو األدب الّذي نشأ خلف القضبان احلدیدیة
ُّ أدب
 يف صورة الغزل و ادلدح و الراثء و الزىد و الوصف و، و الغيظ و الغضب، و عن السالسل و األغالل،االحزان
 حب، ذكر ادلاضي و أايم احلریّة، احلنني و البكاء، و الغرض منو االستعطاف و االسرتحام،الرسائل الشعریة و النثریة
ِ
السجن
ّ ، و ذكر احملبوب و لوعة فراقو،األىل و األوالد
ّ حّت كل ما یشعر بو األدیب و الكاتب و الشاعر يف غياىب
1
.السجون
ُّ و یكتب و ینشد يف ىيئة النثر أو الشعر فيقال ذلا أدب

:معىن االعتذار لغة

ٍ قصر بعد ج
ِ
ِ
 التعذیر.هد
ّ  أي، و ع ّذر يف األمر.العذر ىو احلجة الّيت یُعتذر هبا و اخلروج من الذنب
ُ :قال ابن منظور
ُ
ِ
 و ىناك فرق بني كلمة " ُعذر" و "ع ّذر" ّأما كلمة األوىل ىي تدل على ثبوت العذر و َّأما، أي التقصري فيو،يف األمر
2
ِ
ٍ
: كما يف القرآن الكرمي،العذر
ُ "ع ّذر" ىي كلم ًة غري دالة على
3
ِ ِ " و جاء ادلع ِّذرو َن ِمن األعر
""ادلعذرون
ْ  و.اب ليُؤ َذ َن َذلُم" أي ىم الّذین ال عذر ذلم يف احلقيقة
ُ َُ َ َ َ
َ َ
ٍ أي كثر عيوبو و ذنوبو و صار ذا عيب،ً و منو أعذر فال ٌن إعذارا.عذر
ٌ  أي ىم الّذین ذلم،ابلتخفيف
4
ٍ و
. أعذر فالن من نفسو أي أتى من قِ ِبل نفسو: و یقال.فساد

. صوايب من إقليم خيربخبتوخنوا ابكستان، حماضر الدراسات اإلسالمية جبامعة صوايب
 جبامعة بشاور، قسم اللغة العربية،  االستاد ادلساعد

731

پشاوراسالميكس :اجمللد،9العدد2

سجون األندلسي
االعتذار في شعر ال ُّ

یوليو_دیسمرب2018

قصر و مل یُبالغ و هو یُِّري أنَّه مبال ٌغ ،و أعذر
حترى اإلنسان ما ميحو به ذنوبه ،و منه أعذر أي ّ
قال الزبيديُ :
العذرّ ،
5
فيه یعين جاءت بعد الكلمة "فيه" مبعىن ابلغ و َّ
جد ،كما یقال:ابلغ الرجل فيه،أي إذا بلغ الرجل إىل أقصى الغایة.
االعتذار اصطالحا:

االعتذار هو التغاضي عن الذنب مع انتحال االعذار و التربیرات ،و یدفع الشاعر عن نفسه التُّهمة مبيّناً أن ال ذنب
تصر ٍ
أبلفاظ كر ٍ
ٍ
ٍ
مية على
عذوبة و
ف فعله سابقاً و یق ِّّدم العذر بكلمات
یبني ندمه على ما ارتكب من ُّ
له فيها ،و ّ
ِّ
مهارة التفنُّن يف الشعر من الفصاحة و البالغة ،و یكون الرجوع يف قلب املعتذر من املعت َذر إليه.
إن لالعتذار ثالثة أضر ٍبّ ،أما األول هو أن تقول " مل أفعل الذنب و اخلطأ ُّ
قال املرتضي الزبيدى َّ
قط" .و ّأما الضرب
ُ
فعلت و ال
فعلت ألجل كذا" فيذكر ما خيرجه عن كونه مذنباً .و َّأما اآلخري هو أن تقول " ُ
الثاين هو أن تقول " ُ
6
كل ُعذ ٍر توبةً.
ُ
أعود ،و یقال له التَّوبة" فكل توبة ُعذر ،و ليس ّ
7
قال اجلرجاين :االعتذار هو حمو أثر الذنب.
إن قصائد املدح الّيت یغلب عليها االعتذار .....و أهم مزااي هذه القصائد َّ
قال أمحد خمتار البزرةَّ :
أن الشاعر ینسي
8

نفسه ما عدا اخلوف و الرجاء"
السجون ،و لكل شاعر موقف خاص من السلطة الّيت
قال واضح الصمد :العالقة ابلسلطة هي من أهم أغراض أدب ُّ
ِّ
السجن ،و تتضافر يف بناء هذا املوقف ع ّدة مؤثرات .....و منها مستوى الذنب الّذى أخذ به الشاعر،
ألقت به يف ّ
و تتفاعل تلك املؤثرات لدى الشعراء ،فينتج عنها ّإما اعتذار إىل السلطان و التماس عفو كرمي ممهداً له
9

ابالستعطاف....
لكن ال ُُيصل هذا الغرض ّإال ابملدح،
َّأما الغرض الرئيسي من االعتذار هو طلب العفو و یسعي إليه الشاعر هدفاًَّ ،
العزة و الكرامة مبدح األمراء و الوزراء و السالطني و اخللفاء.
كما انل الشعراء اجلوائز و األموال و ّ
10
ِّ
اجعل بينهما لالعتذار طریقا .و قال أیضاً :لو
تعاجل
قال احلسن بن علي رضي هللا عنهما :ال
َ
الذنب ابلعقوبة ،و ْ
11

َّ
لقبلت عُذره.
أن رجالً شتمين يف أذين هذه ،و اعتذر َّ
إيل يف أذين األخرىُ ،
و قال أبو هالل العسكري :االعتذار ذلّة ،و ال بد منهِّ ،أل ّن اإلصرار على الذنب ،فيما بينك و بني خالقك هلكةٌ،
و فيما بينك و بني صدیقك فرقةٌ ،و عند سائر الناس مثلبةٌ و هجنةٌ ،فعليك به ،إذا واقعت الذنب ،و قارفت اجلرم،

وال تستنكف من خضوعك و تذللك فيه.

12

ّأول من أدخل االعتذار يف الشعر:

و ّأول من أدخل االعتذار يف الشعر هو النابغة الذبياين ،و هو الّذي آجاد فيه مث احتذى على مثاله و مذهبه
الشعراء ،و َّ
إن نشأة هذا الضرب كانت بسبب العالقات اليت أقامها النابغة ببالطي احلرية والغساسنة ،وقد تراوح
أسلوبه يف اعتذارايته مجيعاً بني تعليل لسبب مدحه الغساسنة ومبالغة ذلك من تعریض ابلوشاة و ِّ
القسم على براءته مما
13

نُسب إليه.
كما قال النابغة الذبياين يف االعتذار:
حلفت ،فلم أترك لنفسك ریبةً
ُ
عين وشایةً
لئن كنت قد بلّ َ
غت ّ

و ليس ،وراء هللاِّ ،
مذهب
للمرء
ُ
14
أكذب
ملبلِّغُك الواشي أغش و
ُ
ُ
138
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قال كرم البستاين :كان يف أثناء نزوله عند الغساسنة ،ميدح النعمان و یعتذر إليه ،مربائً نفسه مما رماه به أبناء عوف

تسمى االعتذارايت ،و هي من أمجل شعر النابغة.
بن قریع ،و هذه القصائد اليت ّ

شعر.
قال أبو هالل العسكري :مل یُ َرو عن أحد قبل النابغة الذبياين يف االعتذار ٌ

15

16

شعراء االعتذار يف األندلس:

ِّ
السجن كثري من الشعراء يف األندلس و خاصة يف عصر امللوك الطوائف ،انتهت حياة بعض منهم يف
قد أصيب هبذه احملنة ّ
ِّ
السجن كالوزیر هاشم بن عبد العزیز (273ه) و جعفر املصحفي (372ه) ،و عبد امللك بن إدریس اجلزیري (394ه) الّذى
ّ
قوم من السودان فخنقوه ،و أشيع موته و أخرج ميتاً بعد ّأايم ،و أسلم إىل أهله و ال أثر
قُتل يف حمبسه ،أدخل عليه يف مطبقه ٌ
17
عمار األندلسي (477ه) علي ید امللك املعتمد بن عباد ،و هكذا قُتل الوزیر الشاعر أبو جعفر بن
به ،و هكذا قتل ابن ّ
ِّ
السجن كمعتمد بن عباد
عطية القضاعي (553ه) و لسان الدین ابن اخلطيب (776ه) ،و ماتوا منهم مبوت طبيعي يف زنزانة ّ
ِّ
السجن لقسوة االنتقام و لتعذیب شدید كعاصم التميمي
(488ه) ،و قُطع اعضاء بعض من الشعراء ُّ
السجناء يف غياهب ّ
العبادي (199ه) ،الّذى مسل عينيه و قطع طرف لسانه.
السجون أو قطع العضو أو القيد الطویل إىل م ّدة حياة الشاعر أو اخلروج
مهما تكن من أمر بقتل الشعراء يف غياهب ُّ
منه بشفاعة غريه أو لينة قلب األمري بقصائد املدح اليت اعتذر به الشاعر و طلب العفو و الرحم منه ،فأطْلق سراحه،
السجناء أنشدوا القصائد وراء القضبان احلدیدیة يف االستعطاف و االعتذار و فازوا منهم مبيالن
َّ
لكن كثري من الشعراء ُّ
قلب األمري إليه ،و بعد مساعة قصيدة االعتذار مال األمري إىل اطالق سراح الشاعر ،و بعض منهم ما اعتذروا له ُّ
قط،
و ما وهنوا و ما استكانوا يف غرفات الدامس و الزنزاانت املظلمات ،كمعتمد بن عباد.
بعد امعان النظر وصل الباحث إىل َّ
عمار ،وعبد امللك بن غصن احلجاري ،وجعفر املصحفي،و ابن احل ّداد
أن ابن زیدون ،وابن ّ
السجناء يف
األندلسي ،وأبو احلسن البغدادي الفكيك ،وأبو جعفر أمحد بن عبد امللك بن سعيد كانوا من الشعراء ُّ
السجون معتذرین ِّألمراءهم ليستعطف عليهم ویسهل أمرهم ویطلق سراحهم.
األندلس،الّذین أنشدوا القصائد يف غرفات ُّ
السجون األندلسي:
االعتذار يف شعر ُّ
االعتذار هو التغاضي عن َّ
الذنب و یدفع به الشاعر عن نفسه التُّهمة مبيناً أن ال ذنب له فيها ،و بعد مطالعة التاریخ
السجون يف األندلس نرى َّ
السجناء ما خبلوا يف إنشاد الشعر خلف األبواب السودآء استعطافاً و
أن الشعراء ُّ
ِّألدب ُّ
االّتام عن نفوسهم مما نُسب إليهم زوراً وَّ ُهبتاانً يف حق األمري بباعث الوشایة أو احلسد أو ما أشبه
اعتذاراً ،و نفوا ِّّ
ذلك من الدسائس.
ِّ
السجني عن نفسه ما ُرمي عليه زوراً و كذابً ،و حاول
و قصائد االعتذار تدور أكثر معانيها عادة على نفي الشاعر ّ
سجانه و أمريه أو املعتذر إليه الّذى قسا عليه قلبه ،و يف التعبري عن هذه املعاين
الشاعر إثبات براءته و استمالة قلب ّ
18

تباینت أساليب الشعراء من حيث ّقوة التأثري و االقتناع ابلرباءة ،كما قال ابن زیدون معتذراً أليب احلزم بن جهور:
غريي ِّ
ما ُّ
ُيملُين أوزارها وزري
للذنوب اليت جاين كبائرها
ّ
أزل من أتنِّّيه على ٍ
أبت من جتنِّّيه على حذر
ثقة
من مل ْ
و مل ْ
19
أصبحت منحطّاً إىل العفر؟
ففيم
كنت أحسبُين و النَّجم يف َقرٍن
ُ
قد ُ
قال الشاعر ما ملعيين وسندي (أاب احلزم بن جهور) ِّ
ُيملين أعباءَ الذنوب واألخطاء اليت مل أرتكبتها بل اقرتفها غريي؟
ّ
ُ
ِّ
السجن.
و حوسبت و عوقبت أان عليها ،و أان يف غياهب ّ
139
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ٍ
كنت
عين ّإال أنّين مل أزل على ثقة من ترفّقه يب ،و مل أبِّ ْ
ت على حذ ٍر من جتنيِّّه .و ُ
و قال :برغم إعراض ممدوحي ِّّ
أحسبين َّ
أن النجم أقرنه و يل وصول إليه ،فما يل أصبحت منحطاً إىل الرتاب؟
و قال أیضاً یعتذر عن خطيئته:
ذر منها سوى أين من البشر
جهلت فكان العلق سيّئ ًة
هبين
ُ
ال ُع َ
ِّ
هباءها ،و هباءُ احلُ ِّ
َّ
سن يف اخلفر
السيادةِّ ،ابإلغضاء ،البس ًة
إن ّ
20
ٍ
الع ُذ ِّر
لك الشفاعةُ ،ال تُثىن أعنّ تُها
ُدون القبول ،مبقبول من ُ
قال الشاعر " هبين" أي ِّ
فحولت الغايل النفيس و الثمني خبساً ،و قلبت احلسنة سيِّّئةً ،فال
افرتض أنّين
ُ
جهلت األمور ّ
عذر يل يف ذلك سوى أنّين من البشر ،أصيب و ِّ
أخطئ ،و اخلطاء من اإلنسان ،و أنت ابإلغضاء و كف النظر عن
ُ
املساوئ تبدو عليك السيادة البسة ثياب البهاء ،فبهاءُ احلسن و سحر اجلمال يف غض البصر ،و لك أمر الشفاعة
يف ،فال متل أبعنتها عين أبداً و اقبل عذري.
َّ
وردت كلمة " البهاء" يف شطر الثاين من البيت الثاين مكررًة ،ميدح هبا الشاعر أمريه أاب احلزم بن جهورَّ ،
أن كف النظر عن
21
ِّ
هبي الرجل  ،و ّأما "هباء اخلفر" هي كثرة احلياء و األمان و
َ
السيّئات هو من هباء السيادة ،و البهاء من احلُسن فإنّه من َ
22

لكن األمري أيب احلزم هو يف غایة كف النظر عن
الذمة  ،فريید الشاعر أنَّه انسان یصيب أحياانً يف األمر و خيطئ أحياانًَّ ،
ّ
سيئات الناس و یلبس ثياب احلياء عن عيوابت الرعيّة ،فالشاعر یرید التأكيد فاتى بتكرار الكلمة و بعد هذا األسلوب البالغى
أورد كلمة " الشفاعة" متصالً ِّأل َّن غرض التكرار يف مدح األمري هي طلب الشفاعة و االستعطاف بعد االعتذار.
ید ُّل على
و هكذا جند الشاعر أنَّه أورد كلمة " القبول" مرتني يف شطر الثاين من البيت األخري ،فهذا التكرار أیضاً ُ
العذر.
اعتذار الشاعر أبنّه انسان خطيئ ،فقال ال ُمتال أعنّ تُها يف غري اجتاه قُبول ُ
و قال أیضاً يف قصيدته امليميّة مبثل هذا املعىن:
23

مصيخاً إىل اعتذار الكرمي
مل َیزل مغضياً على هفوه اجلاين
یغض الطرف دائماً عن هفوة اجلاين ،و یصغى أبداً إىل اعتذار الكرمي.
مدح الشاعر ممدوحه أبنّه حليمُّ ،
و قال أیضاً:
24

و مثلك من یعفو و ما لك من مثل
و مثلي قد ّتفو به نشوة الصبا
نرى َّ
السجون ِّالبن زیدون قد یتعدى أحياانً إىل معاين االعتذار و االستعطاف ،كما جند يف
أن أسلوب اخلرب يف شعر ُّ
ِّ
لعل ابن جهور یعفو عنه و أيمر إبطالق
البيت ،ألنّه مل یقصد أن خيرب أبنَّه یقع يف اهلفوات و َّإَّنا قصد االعتذار َّ
سراحه فهذا اخلرب يف البيت قُصد به االعتذار و طلب العفو.
25

عمار األندلسي يف اعتذاره للمعتمد بن عباد حيث یقول:
و من هذه املعاين ما جاء على لسان ابن ّ
علي و أفصحوا
حنانيك يف أخذي برأیك ال تُطع
عداي ،و لو أثنوا َّ
َ
ِّ
تصح ٌح
و ما ذا عسى الواشون أن یتزیّدوا
اضح ُم ّ
سوى أ ّن ذنيب و ٌ
صفاةً ُّ
ذنب غري َّ
فيسفح
یزل ال ّذنب عنها
أن حللمكم
نعم يل ٌ
ُ
مفتح
ابب
له حنو ِّ
أقلين مبا بيين و بينك من رضاً
روح هللا ٌ
ُ
26
عف على آاثر ٍ
تصفح
هببّة ُرمحى منك متحو
جرم سلكته
و ِّّ
ُ
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ِّ
َّ
السجن قصيدةً طویلةً ،و استودعها كل قدراته الفنية و أفرغ يف كلماّتا و
إن ابن ّ
عمار أرسل هذه القصيدة من ّ
عباراّتا كل عاطفته حنو املعتمد ،و دافع عن نفسه يف استماتة حماوالً تفنيد الوشاايت ،و ّرد كيد الساعني عليه يف
حنورهم هؤالء الّذین ُياولون أن یُ ّورطوه يف املش ّقة و البالء و سعوا يف اشتعال النّار بينه و بني املعتمد.
ضمن الشاعر البيت الثاين بشعر اجملنون الّذي أنشد يف ليلى:
قد ّ
27
ِّ
عاشق
و ما ذا عسى الواشون أن یتحدثُوا
سوى أن یقولوا إنّين لك ُ
28
قال ابن بسام و إن كان املعىن خمتلفاً فحذو اللفظ واحد .
أي
ملا وصلت هذه القصيدة إىل املعتمد جعل احلاضرون من أعداء ابن ّ
عمار ینتقدونه ،و یعيبون شعره و یقولونّ :
معىن أراد؟ فقال املعتمد :مهما سلبه هللا من املروءة و الوفاء ،فلم یسلبه الشعرَّ ،إَّنا قلب بيت أيب ذؤیب اهلذيل:
ً
29
ألفيت كل ٍ
تنفع
ال
متيمة
ها
أظفار
أنشبت
ة
املني
إذ
و
ّ
ُ
َ
َ ّ
30
عمار ،و عارفاً جبودة شعره بصرف النظر عن خيانة اليت أحدثت اخلالف بينهما.
قد كان املعتمد منصفاً البن ّ
منحى غري الّذى خياطب فيه اآلخرین ،إذ ُُي ّمل فعل األمر ما ميكن
املعتمد ِّأبسلوب األمر ،یتخذ
خياطب ابن عمار
َ
ً
لتعرب عن مشاعره أصدق تعبري ليصل إىل
أن ُيمله من دالالت ،تقدیراً ملكانة املعتمد ّأوالً ُمثّ لظروف الشاعر اثنياًّ ،
غایته أبسلوب بلي ٍغ.
علي مرةً بعد أخرى و حناانً بعد
ُّ
عمار البيت ّ
یستهل ابن ّ
األول ابملصدر النائب عن فعل األمر " حنانيك" أي حتنّ ْن ّ
ٍ
حنان ،إحلاحاً منه يف التوسل إىل املعتمد و استعطافهُ ،مثَّ يف البيت الثاين یرتكب اجلرم و یعرتفه و یعتذر مع أنَّه یرمي
النَبل إىل الواشني و احلاسدین ،و يف البيت الثالث بعد االعتذار یستعطف و یسرتحم و ميدح ممدوحه بصفة احللم و
الذنوب،مثَّ يف البيت الرابع یستعطفه متوسالً " أقلين" ويف البيت األخري یكرر طلب العفو والعطف ٍ
مبدلول آخر "
عفو
ُ
ّ
عف" فأسلوب األمر يف األبيات الثالثة ُيمل شحنات داللية لتعكس الواقع املریر الّذى یعيشه الشاعر ،فهو یشكو
ِّّ
عف" ،و مع
َّ
الرمحة "حنانيك" و یطلب النجدة " أقلين" ُمثَّ یطلب العفو الشامل ممّا ارتكبه من ذنب " ِّّ
فيلح يف طلب ّ
أنَّه یعرتف جرمه يف البيت الثاين و الثالث معتذراً.
السجون االعتذاري ،كما جند كلمة " الذنب" وردت مرتني يف البيت
عمار على التكرار اللفظي يف شعره ُّ
اعتمد ابن ّ
الثالث و هكذا يف قصيدته اليائية:
31
أي عذر فيه؟
هبك احتجبت لوجه عذر ِّّبني
بذل الشفاعة ُّ
ِّ
سخر إیقاع التكرار
األول و الثاين ،فسلك الشاعر أسلوب التكرار لداللة على أنَّه یُ ّ
جند هناك تكرار كلمة " عذر" يف شطر ّ
لتقویة املعىن و أتیيد مقصده.
أبَّناطه املختلفة يف خدمة فنّه ،و یوظّفه يف التعبري ّ
عما یرید نقله و إُياءه ،أو إاثرته ّ
لكن بعد
و هذا هو الفن البالغي الّذى مال قلب األمري بعد مساعة القصيدة إىل إطالق سراحه و خروجه من الزنزانة املظلمة َّ
ٍ
یوم قسا قلب األمري ملا مسع أشعاره اهلجائيّة يف املعتمد و زوجته إعتماد ُّالرميكيّة ،و هذه هي األشعار اهلجائية:
أانخوا ِّمج ًاال و حازوا َمجاال
حي ابلغرب حيّاً حالال
أال ِّّ
لِّتسئل عن ساكنيها ِّّ
و مل تر للنَّار فيها اشتعاال
الرماد
32
رميكيَّة ما تُساوي عقاال
ختريّتا من بنات اهلجان
ّ
َّ
طعام للضيوف إال اندراً ،فنسب البخل إىل املعتمد
يف البيت الثاين كنایة عن البخل ،یعين أن صاحب البيت ال یطبخ ٌ
عمار
ظن ابن ّ
بن عباد و عياله و يف البيت الثالث هجا حبيبة امللك و زوجته إعتماد الرميكيّة .فدخل عليه املعتمد و ّ
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أنّه جاء ليفكه من قيوده و لكنّه عاجله بضربة من طربزان كان يف یده ،يف رأسه ضربة فلقت هامته فلقتني فقضى
عليه و أمر به فدفن بقيوده كما هو على حالته الّيت قتل عليها حتت ابب من أبواب القصر سنة 477ه و بذلك
ِّ 33
عمار الّيت خطّها لنفسه بيدیه جزاء طمعه و طموحه الزائد عن احل ّد.
كانت هنایة ابن ّ
ِّ
السجن مستعطفاً للمعتمد و معتذراً له ،فقال:
و أرسل الشاعر من غرفة االعتقال و زنزانة ّ
تفدیك نفسي من شراء
نفسي حتن إىل فداء
مسرتخصاً يل ابلغالء
فاسبق بنفسك وعدهم
فناء أو بقاءٍ
من ٍ
يف على اختيارك
ُمث امضي ّ
34
قالوا :غداً یوم اللقاء
و هللا ما أدري إذا
عمار يف سجن شقُّورة و أرسل إىل األمري هذه القصيد ًة یستعطفه هبا و یلح يف طلب عفوه عنه ،و نسيان
كان ابن ّ
إساءته ،و یسلم أمره إليه یتصرف فيه كيف شاء ،و یعتذر له و یعرتف أبنّه من املخطئني و املذنبني.
36
35
احلجاري املأمون بن ذي النو َن :
و من هذه املعاين أیضاً ما استعطف و اعتذر به عبد امللك بن غصن ّ
فأنشر
أفارق قرباً يف احلياة
منك ُرمحي لعلَّين
ُ
ك هل يل َ
فدیتُ َ
ُ
نكر
عقاب املذنبني مبنك ٍر
ولكن دوام ُّ
و ليس ُ
السخط و العتب یُ ُ
37
و من ٍ
و مثلي يف إحلاحه الدَّهر یُع َذ ُر
قول العداةِّ ُمث ّقل
عجب ُ
ِّ
السجني أنَّه ملا دهته احلاداثت و مل جيد ملجأ ُيميه منها و ال سنداً یستند إليها ،فأعتذر
یبدو لنا من أبيات الشاعر ّ
و استعطف و اسرتحم بشعره ،و قال َّ
إن العقاب و التكليف ليس مبنك ٍر على املذنبني لكن هذا من أم ٍر عجيب إذا
كان العذاب و النكبة تدوم ،و متُُّر دائماً على املخطئني.
املعربة املوحية مبعانيه الّيت
التامة يف اختيار األلفاظ ّ
َّأما من انحية األلفاظ و البالغة ،فقد حرص الشاعر على الدقّة ّ
أتمل عنصر االستعطاف و االسرتحام و االعتذار بشعره.
یقصد إليها و ّ
ِّ
جند َّ
یعرب عنها بشعره و یرید إرسال ذلك االحساس إىل األمري
أن الشاعر ُّ
السجن و ّ
ُيس التكليف و األمل يف غياهب ّ
السخط ،و العتاب" ،و یقصد الشاعر هبذه الرتادف املعنوي االعتذار و االستعطاف.
بكلمات " العقاب ،و ُّ
38
و يف مثل هذه املعاين قال الشاعر جعفر املصحفي :
الندم
أسأت فأین العفو و الكرم
هبَّين
ُ
حنوك اإلذعان و ُ
إذ قادين َ
القلم
خري َمن ُمدَّت األیدي إليه أما
اي َ
ترثي لشيخ نعاهُ عندك ُ
39

اسرتمحوا َرمحوا
السخط فاصفح صفح ُمقتدر
ابلغت يف ُّ
إن امللوك إذا ما ُ
َّ
إن الشاعر جعفر املصحفي أرسل قصيدة إىل ابن أيب عامر یستعطفه و یسأله التغاضي عن زلّته إن كانت له زلّة ،و
عن إساءته إن كانت هناك إساءة ،و نرى أنّه ابلغ يف االعتذار و التذلُّل و االستعطاف كما قال:
جتود بعفوك إن أبعدا؟
عفا هللا عنك ! أال رمحةً
أجل و أعلى یدا
جل ذنيب ،ومل أعتمده
فأنت ُّ
لئن َّ
َ
40
وموىل عفا ورشيداً هدى؟
أمل تر عبداً عدا طوره
ً
ِّ
ٍ
نرى الشاعر أنّه یعتذر و یضع نفسه يف مقام العبودیة البن أيب عامر ،ألنَّه يف كرب عظي ٍم ،و یرید اخلالص و اخلروج،
ِّ
السجن
و هو كان یرسل من سجن املطبق إىل األمري قطعات شعریة يف خمتلف املعاين ،أحياانً وصف حاله يف غياهب ّ
و أحياانً یربئ نفسه عن الذنب و ینشد أشعار االعتذار و االستعطاف.
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41

ففر عن بلده إىل مرسية،
رجالًَّ ،
و هكذا جند الشاعر ابن احلداد األندلسي هجا املعتصم بن صمادح و قيل أنّه قتل ُ
ف ُقبض على أخيه و ُسجن انتقاماً من ابن احلداد ،فبلغه خرب أخيه ،فندم على خروجه و تركه أخاه یواجه الكرب و
42
احملنة ،فأنشد قصيدةً یعتذر عن خروجه من املریّة إىل مرسية ،فقال:
نقار ِّحلُكم زمانه
ینفك عن حداثنه
الدهر ال ُّ
و املرءُ ُم ٌ
جبالله أحداً و ال هبوانه
فدع الزمان فإنّه مل یعتمد
أذى طوفانه
أُفقاً ومل خيرت ً

43

خيصص بنافع صوبه
كاملُزن مل ُ
44
ملا بلغت هذه القطعة الشعریة إىل املعتصم فقال :شعره أعقل منه ،صدق فإنَّه ال یتهيّأ له صالح عيش إالّ أبخيه ،و
هو منه مبنزلة السنان من الرمحُ ،مثّ أمر إبطالق سراحه.
45

و قال أبو احلسن البغدادي الفكيك يف االعتذار:
مقسوم
من فيضها الرزق بني اخللق
أاي ابن عباد امللك الّذى یده
ٌ
مرحوم
فاليوم ها أان بني النّاس
نت أُنشده
ٌ
كنت أُحسد ّإما ُك ُ
و ُ
46
ِّ
يف ظلمة و هو ابلبهتان مظلوم
السجن مطّرحاً
فمن رأى شاعراً يف ّ
َّ
إن الشاعر الفكيك كان متهماً يف دینه ابإلحلاد و الزندقة ،و ُعرف بذلك و اشتهر ،فرفع اخلرب و بلغ إىل املعتمد بن عباد
ِّ
السجن ،فأخذ یعتذر إليه ویرسل إليه القصائد من الزنزانة املظلمة ،ليطلق سراحه ویعفو عنه.
فحبسه واعتقله يف غياهب ّ
أقول يف حتقيق املقام َّ
أن الشاعر یبالغ يف مدح املعتمد بن عباد ِّألنّه وصفه بتقسيم الرزق بني العباد ،و أورد صيغة
لقوة التأثري يف طلب العفو و الغفران و یعتذر إليه و ُياول أن یربأ عن نفسه ّتمة الزندقة و
النداء ینادي به املعتمد ّ
معصوم ،كما قال:
مظلوم
اإلحلاد ،فخاطب املعتمد و ّبني أنّه
ٌ
ٌ
47

كصاحب احلوت اندى و هو مكظوم
اندیت حلمك و األقدار حائمةً
ُ
السالم ،الّذى التقمه احلوت ،إذ اندى ربّه يف بطن احلوت،
عليه
نس
و
ی
سيدان
هو
و
احلوت،
بصاحب
نفسه
شبّه الشاعر
ّ
فأجاب ربه أبحسن اإلجيابة و القبول،ومسع نداءه وأخرجه من بطن السمك بعد أربعني یوم و ٍ
ليلة ،فاستمد الشاعر به و
ّ
48
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وم"
اصرب حلُكم َربّ َ
ب احلُوت إذ َان َدى َو ُه َو َم ْكظُ ٌ
استشهد واقتبس من آیة القرآن الكرمي و هي " فَ ْ
ك َو َال تَ ُكن َك َ
صاح ُ
السجون ال ختلو قصيدة من صيغ
نالحظ األسلوب البالغي اإلنشائي يف شعره " أاي ابن عباد امللك" و ّأما أدب ُّ
النداء و االستفهام البالغي فهذا ُّ
یدل على جتليب االنتباه و لفت االهتمام إىل حال املنادى ،و ما هي يف نداء
الشاعر هنا ّإال االعتذار و االستعطاف و االسرتحام.
ِّ
ِّ
السجني ابن زیدون وراء
السجن مطّرحاً" و يف مثل هذا املعىن قال الشاعر ّ
قال الشاعر الفكيك " فمن رأى شاعراً يف ّ
القضبان احلدیدیّة:
49

منه بعد املضاء و التّصميم
و بقاءُ احلسام يف اجلفن یثين
السجناء يف األندلس ،و هو كاتب لعثمان بن عبد
و كان أبو جعفر أمحد بن عبد امللك بن سعيد من الشعراء ُّ
لكن تولّع هبا أیضاً عثمان بن عبد
ُيب الشاعرة حفصة بنت احلاج الركونيّة َّ
املؤمن ،ملك غرانطة ،و وزیراً له ،كان ُّ
50
ِّ
السجن و آخرياً قتله فيه.
املؤمن ،فعزله من الوزارة يف ّأول األمر و بعد ذلك ألقاه يف غياهب ّ

143

پشاوراسالميكس :اجمللد،9العدد2

سجون األندلسي
االعتذار في شعر ال ُّ

یوليو_دیسمرب2018

و هذا من أجل التنافس يف ما بني أبو جعفر أمحد ابن سعيد و ملك غرانطة عثمان بن عبد املؤمن تنافساً شدیداً كما
حّت طال األمر و
الوالدة بنت املستكفيّ ،
جند مثل هذا التنافس يف ما بني ابن زیدون و ابن عبدوس ،و كاان ُيبّان ُ
قصتهما مشهورة يف الكتب األدب العريب األندلسي.
اشتعل بينهما انر اإلنتقام ،و ّ
ِّ
ِّ
َّ
أحسن فيها ما شاء أن
السجن،
َ
السجني أبو جعفر بن عبد امللك بن سعيد أرسل قصيد ًة من غياهب ّ
إن الشاعر ّ
ِّ
یغدر به ،كما قال:
ُُيسن،
ُ
یستعطف هبا عثمان بن عبد املؤمن و یعتذر إليه ،و یؤّك ُد له أنَّه مل ْ
ولكن أىب ّردي إىل اببِّكم دهري
تركتُكم ال كارهاً يف جنابكم
ابلصرب
آدم
و ما ابختيار فارق اخلُلد ٌ
و ما عن ُمراد الذ أیّوب ّ
51
َّنت َّ
یك عن غ ْد ِّر
رت فيما أتيتُه
أن َّ
الرتك مل ُ
و إنّك إن ف ّك َ
تيق َ
أرسل الشاعر هذه االعتذارات اللطيفة و القصائد اجلميلة ،و هو أيمل أن یعذره ابن عبد املؤمن و یعفو عنه ،ویُق ِّّد ُر
لكن املنيّة ابنتظار له ،ف ُقتل و مل تُقبل منه شيءٌ.
زلّتهَّ ،
ِّ
َّ
السجني مشتملة على أمرین ،يف أول األمر هو ميدح ابن عبد املؤمن ،و یذكر من إنعاماته و إحساانته و
إن قصيدة الشاعر ّ
ِّ
الغدر عن نفسه،لكن ابن
قرابتهُ ،مثَّ انتقل إىل األمر الثاين املهم واملطلوب وهو اعرتاف الذنوب و األخطاء بعد نفي ُجرم اخليانة و ْ
العزة والزمام ،والعظمة و اجلالل ،ما مال إليه و أقر بذنبه عن االعتذار.
عبد املؤمن،ملك غرانطة،صاحب ّ
كما قال أبو جعفر يف املدح و االعتذار مع أنّه یربئ نفسه عن اخليانة و الغ ْدر:
ِّ
مقيم على ما تعلمون من ِّ
الربِّ
و إينّ ِّ
لت منكم
ملثن ابلّذي ن ُ
ُ
ّ
و ساء لدیكم بعد إمحاده ذكري
و إن ُخنتُكم یوماً فخاين املين
ُ
52
وذو اجملد من یُغين املقر عن ِّ
العذر
ذنب
على ّ
أقرر ُ
أين ْ
ت أينّ ُم ٌ
ّ
نرى أنّه یعتذر يف البيت اآلخري و أورد كلمة "اإلقرار" مرتني ،و یفيد هذا التكرار يف االستعطاف و االعتذار.
امللخص:
استخلصت البحث على أن االعتذار هو التغاضي عن َّ
الذنب و یربئ الشاعر نفسه عن التُّهمة و الذنب بشعره
املدحية و یقرتن هذا النوع أي املدح ابالستعطاف و االعتذارِّ ،ألنَّه ال ما یرید الشاعر إال طلب العفو و االسرتحام و
هو ميكن مبدح املعت َذر إليه ،و أحياانً یعرتف الشاعر بذنبه ال ّذى ارتكبه و أحياانً ُيمل خطاء الغري على رأسه ،و
یعتذر بعد ذلك ليطلق سراحه و یسهل أمره.
و نرى َّ
السجون استعطافاً و اعتذاراً،
السجناء من األندلس أنشدوا القصائد يف زنزاانت الدامس و غياهب ُّ
أن الشعراء ُّ
االّتام عن نفوسهم مما نُسب إليهم ُهبتاانً يف حق األمري بباعث الوشایة.
و دفعوا ِّّ
وقصائد االعتذار تدور أكثر معانيها عادة على براءة الشاعر عن الذنب وُياول إثبات براءته و استمالة قلب املعت َذر إليه الّذى
ِّ
السجن،ويف التعبري عن هذه املعاين تباینت أساليب الشعراء من حيث ّقوة التأثري واالقتناع ابلرباءة.
ألقاه يف غياهب ّ
ِّ
و جند َّ
السجناء يف األندلس و إن كانوا يف الكرابت و اهلموم و اآلالم و التكاليف و النكبات لكن شعرهم
أن الشعراء ّ
قمة عاليّة ،و نضجوا ألسنتهم و أقالمهم عندما حلقوا ابحلياة املریرة و حصلوا جتارب السالسل و األغالل.
ارتقى إىل ّ
اهلوامش واملصادر:
1
ِّ
السجن يف شعر العرب .ط1985 :1م ،مؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،ص 402
 البزرة ،أمحد خمتار .األسر و ّ -2ابن منظور ،حممد بن مكرم .لسان العرب .دار صادر بريوت ،ص 545 /4
 -3سورة توبة 90 :9
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 -4لسان العرب.ص 549 /4
 -5الزبيدي ،حممد مرتضى .اتج العروس .ط1965 :م ،الرتاث العريب ،كویت ،ص 540/12
 -6نفس املصدر .ص 541 /12
7
دار الفضيلة قاهرة ،ص 29
 اجلرجاين ،علي بن حممد .معجم التعریفاتُ .8
ِّ
السجن يف شعر العرب .ص 521
 األسر و ّ9
السجون و أثرها يف األداب العربية .ط1995 :1م ،جمد مؤسسة اجلامعة للدراسات و النثر ،ص 229
 واضح الصمدُّ . -10النویري ،أمحد بن عبد الوهاب .هنایة األرب يف فنون األدب .دار الكتب العلمية بريوت ،ص 241 /3
 -11املقدسي ،ابن مفلح عبدهللا حممد .اآلداب الشرعيّة .ط 1999 :3م ،مؤسسة الرسالة بريوت ،ص 319 /1
 -12هنایة األرب يف فنون األدب .ص 242 /3
13
طماس .مقدمة دیوان انبغة الذبياين .ط2005 :2م ،دار املعرفة بريوت ،ص 8
 محد و ّ -14انبغة الذبياين ،زايد بن معاویة .دیوان انبغة الذبياين .ط1963 :م ،دار صادر بريوت ،ص 17
 -15كرم البستاين .مقدمة دیوان انبغة الذبياين .ط1963 :م ،دار صادر بريوت ،ص 7
 -16هنایة األرب يف فنون األدب .ص 243/3
 -17ابن بسام ،على بن بسام .الذخرية .ط 1998 :1م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ، 29/4 ،الفتح بن خاقان .املطمح
األنفس .ط1983 :م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ص 177
18
فلما تسلّم ابن جهور احلكم استقدم الشاعر و أوكل إليه النظر يف أهل
 ابن زیدون :هو أمحد بن زیدون من شعراء األندلسّ ،أحب ابن زیدون و الوزیر ابن عبدوسُ ،وّالدة بنت
الذمة و جعله سفرياً لدى بعض ملوك الطوائف ،و لقبّه بذي الوزارتني .قد َّ
ّ
املستكفي ،فأرسل إليه رسالةً هزلية على لسان ُوّالدة ،فاشتد العداوة بني الوزیرین العاشقني ،استطاع ابن عبدوس مع أصدقائه أن
یوقع بني ابن زیدون و ابن جهور الذى اّتم الشاعر ابختالس رجل ذمي و ابخليانة ،فسجنه مخس مأئة ٍ
أايم.
ّ
 -19ابن زیدون ،أمحد بن زیدون .دیوان ابن زیدون .ط2004 :م ،ص 108
 -20نفس املصدر .ص 111
 -21لسان العرب .ص 36 /1
 -22اتج العروس .ص 205 /11
 -23دیوان ابن زیدون .ص 282
 -24نفس املصدر .ص 242
25
عمار هو أبو بكر بن عمار بن احلسني ولد يف قریة " شنَّبوس" من أعمال مدینة شلب ،سنة 1031م ،كان من عائلة
 ابن ّلكن بعد ذلك وقع التمزق و النزاع يف ما بني املادح و املمدوح،
فقرية متواضعة ،وصل بشعره إىل املعتمد ،مدحه و وصفه خصائله َّ
فسجنه املعتمد و قتله يف حمبسه بطربزان .انظر :ابن األابر ،حممد بن عبد هللا .احلُلّة السرياء .ط 1985 :1م ،دار املعارف
مبصر ،ص 154 /2
 -26ابن بسام ،علي بن بسام .الذخرية يف حماسن أهل اجلزیرة .ط1998 :م ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،ص 252/2
 -27نفس املصدر .ص 252 /2
 -28نفس املصدر .ص 252 /2
 -29اهلذيل ،أبو ذؤئيب خویلد بن خالد.دیوان اهلذليني ،شعر أيب ذؤئيب .ط1965 :م ،دار القومية للطباعة والنشر،قاهره ،ص 3
 -30الذخرية .ص 253 /2
 -31نفس املصدر .ص 252 /2
 -32نفس املصدر .ص 255 /2
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 -33نفس املصدر .ص 252 /2
 -34الذخرية .ص 251 /2
35
اري كان من أهل وادي احلجارة تلقى علومه ابملشرق ،مث عاد إىل بلده ،كان ابن غصن
 أبو مروان عبد امللك بن غصن ّاحلج ّ
اري أحد األعالم يف اآلداب و التاریخ و التأليف و مع ذلك كان فقيهاً أدیباً شاعراً صاحب منظوم و منثور ،ملا أراد املأمون
ّ
احلج ّ
بن ذي النون االستيالء على وادي احلجارة فهجاه عبد امللك بن غصن فغضب عليه املأمون بن ذي النون غضباً شدیداً ،و تربّص
حّت نكبه ،و سجنه .انظر :املقري ،أمحد بن حممد.نفح الطيب .ط1988 :م ،دار صادر بريوت ،ص 363 /3
به الدوائر ّ
36
احتل اإلسبان بالده
 هو ُيي بن ذى النون ،ملك طليطلة ،استوىل على قرطبة و قتل ابناً للمعتمد فيهاُ ،مث استوىل على بلنسيةّ ،و اشرتطوا عليه أن یظاهرهم على أهل بلنسية مقابل انسجاهبم من طليطلة ،فقبل شرطهم .انظر :نفح الطيب440/4 ،
 -37نفح الطيب .ص 424 /3
 -38هو أبو احلسن جعفر بن عثمان املصحفي ،كان وزیراً يف عهد اخلليفة احلكم بن عبدالرمحن ،و كان له ی ٌد يف أتليف حكومته و
توىل ابن أيب عامر عزل املصحفي عن وظيفة
حّت یرفع الناس إليه الشكاوى ليفصل فيها ،و هو یتوىل ذلك بنفسه ،و ملا ّ
تشكيله ّ
ِّ
حّت
احلجابة َّ
السجن ،و ع ّذبه عذاابً شدیداً ،و اعتقله يف السالسل و األغالل ،و مل یُطلق سراحه ّ
لكن بعد ذلك أُلقي يف غياهب ّ
ِّ
السجن .انظر :ابن خاقان ،حممد بن عبيد .مطمح األنفس .ط 1983 :1م ،مؤسسة الرسالة بريوت ،ص 156
مات يف ّ
 -39احللّة السرياء265/1 .
 -40مطمح األنفس .ص 159
 -41هو أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن احل ّداد األندلسي ،عاش يف مدینة املریة و تعلم الفلسفة ،و الرايضيات و الفلكيات و نبغ يف الشعر و
مبدح كرٍمي،
یهتم التاریخ ،وصل إىل بالط املعتصم بن صمادح و مدحه ٍ
األدب و مع أنّه كان ُيفظ أحادیث الرسول صلى هللا عليه وسلم و ُ
ففر من خوف انتقامه من املریة إىل مرسية .انظر :الذخرية .ص 247 /2
َّ
لكن بعد م ّدة حدثت اجلفوة بينه و بني املعتصمّ ،
 -42نفح الطيب .ص 504/3
 -43ابن احلداد ،حممد بن أمحد .دیوان ابن احلداد األندلسي .ط1990:م ،دار الكتب العلمية بريوت ،ص 301
 -44احللّة السرياء167 /2 .
 -45هو أبو احلسن البغدادي الفكيك كان من الشعراء الّذین وفدوا من الشرق إىل األندلس ،كان عذوب اللسان ،قصري القامة و
مبدح كرمي .انظر :الذخرية .ص 224 /4
بدیهة القول و اجلواب ،وصل إىل بالط املعتمد و عاش حتت ظلّه ،فمدحه ٍ
 -46الذخرية .ص 224 /4
 -47نفس املصدر .ص 224 /4
 -48سورة القلم 48 :68
 -49دیوان ابن زیدون .ص 281
 -50نفح الطيب .ص 205 /4
 -51نفس املصدر .ص 185 /4
 -52نفس املصدر .ص 185 /4
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