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ندلسيألدب ااأل ابن زيدون وِسجِنيَّاتو في   

(The ‘Prison Poetry’ of Ibn Zayd┴n in the Andalusian Literature) 
 

       مسرت رتال 
       شاه سيد سيار علي 

 

Abstract 
 

Abu ‘l-Wal┘d A╒mad b. Zayd┴n al-Makhz┴mi (1003-1071) known as Ibn Zayd┴n was a 

famous Arab poet of Cordoba and Seville. His romantic and literary life was dominated 

by his relations with the poetess princess Wall┐dah, the daughter of the Umayyad Caliph 

al-Mustakfi. Although Ibn Zayd┴n was a leading figure in the courts of Cordoba and 

Seville, he was most famous among the people of his day because of his scandalous love 

affair with Princess Wall┐dah. Ibn Zaydun's prestige, as the leading poet and the lover of 

the most beautiful woman of Cordoba, awakened much jealousy among his rivals, such 

as Ibn ‘Abd┴s, the Caliph's Vizir, who created a venomous intrigue aimed at destroying 

his enemy's friendship with the Caliph and also his romance with Wall┐dah. Although 

the Caliph was fond of Ibn Zayd┴n, the scandal reached such proportions that he had 

him thrown into prison, and later exiled him to Seville. The hapless poet languished in 

the prison, far from the gardens of the great palace, Mad┘nat al- Zahr┐, and he 

passionately missed his beloved Princess. In this gloomy situation he wrote poetry 

beyond the doors of prison known as adab al-Sujj┴n. The following article is a short 

analysis of this ‘prison poetry’ of Ibn Zayd┴n along with his biography.   
عظيمدد   مسددا  لددو األندددلو و  يفأسددرك مير دد   يف دىدد644 يفالوليدأزتددد بددد ع ددداي بددد ز دددون أبو  ولددد
                                                                                . عهدددددددد أب اضتددددددد م بدددددددد  هدددددددور يفاألنددددددددلو  يفظيفددددددد  الدددددددوزارك اضت وميددددددد  الشدددددددبر واأل   مددددددد  و  يف

موضدددو  مددد أب اضتددد م بددد  هددور وأسددر و ال ر ددد  وميددان  يفالثندداا اضتسدددد أشددباراً عد دددًك  يفميددان  لددول 
اضتدددد و  يفبددددد  هددددور اوأللدددداه  ،أ ضدددداً ألنّددددو ميددددان ف هددددا  دددد  الشدددد   يفره ُوالَّ ك بنددددس اظتسدددد  أشددددبا
 ّ ها ابدد ز ددون أميما   فياظتس  لك ان ابد ع دوس وز ر ابد  هور ف  ُوالّ ك بنس وذ وم   مائطتمس

                                           


  امب  بشاور - بهد الدراسات اإلسبلمي  والل   البربي األس اذك اظتشارمي  مب   

   امب  بشاور -اسات اإلسبلمي  والل   البربي  الدر بهد الدمي وراه مبمر ل  ال ا ث يف . 
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ىددددنه األ ندددداا مي دددد  ابددددد ز دددددون  فدددديوميدددد  مددددد ىددددن د  ر دددددان أن  لددددر  نفسددددو إليهددددا ونفسددددها إليددددو   
ّي  ونار الرقاب  مد نا ّي   از ا ت نار اضت  مد نا ، ابد ع دوس مد ِق   ُوالّ ك م  وباًمليئاًباإلىان  إىل

 ىت اّّتم الشاعر ك ورت  بينهم على خبلف ابد ز دون   شاور ابد ع دوس م  األصدقاا واإلخو أخرى 
 الدسدددائو لِنددد   السدددلو  عدددد اصتهددددورلدددك أنّدددو فدددوك ومددد  ذ، بدددِاخ بلس ر ددد  ذمدددى وباطتيانددد  البظمدددى

 ددىت ذى ددوا إىل ابددد  هددور ووسددوس لددو الوسدداوس اظتوضددوع  مددد قِدد لهم إىل أن  ،هددا إىل بددي أميّدد عوإر ا
حب و  قل و و وار و ال  ض عليو والشحناا وأوصلوه إىل  ر   البداوك  ح م ابد  هور يفأ خلوا  يو و 

سم "الرسدال  با باً اضت و مي   م  و  يفعندما ميان     وم وليلٍ .بد ز دون   ساً شد داً  ح سو ستسمائا
ل ددّد ابددد  هددور مددا شتدد  منددو شدديئاً وال ال فددس  سدد بواف والدد  لم عليددو،  لفدد  ِلبلاصتِّد ّدد  " واألشددبار اظت 

 إليو ال فا اً مير اً حبيث ُُيرج لو  ؼتر اً.                                                   
 

م ما  بلوا شيًأ   عم أن أو ’ ّفر مد السجد  يوماً مد األ ّام  رَّ مد  السجد  راراً ؼت فياً  ظتّا علم و ّيلدَّ اَّنَّ
  بد اطتروج ذى  إىل إش يلي  وقام حتس ظِِّ  صا   ابد ع ا   ،خرج بشفاع  وليد بد  هور إىل أبيو 

 . ىت أخن وليد زمام الدول  ببد و اك أبيو  ر   الشاعر إىل قرط   ونبَّم عليو وليد نبمً  واسب ً 
 

اللصددائد الّددىت مي  هددا ابددد  ىددييف ىددنا اظتلددال و  س قصددائد ابددد ز دددون اظتّسددمى" باالسددجِنيَّات ابددد ز دددون"رتبدد  
 لددك مددد السددجندِّّيات األخددرىومدد  ذ فيز دددون خلدد  اللضدد ان وأرسددلها إىل ابددد  هددور ووسالَّ ك بنددس اظتسدد  

                                                                                   ور   ها  س  ال  ي  األيت:

 اسمو ومولده وأسرتو ـ1
 ن هدي  م3005ــه6;5ولد مبد ن  قرط   سدن 3اللرطيب 2األندلسي 1ىو أبوالوليدأزتد بد ع داي بد ز دون

                                                                                         ،ميان أبوه قاضيا يف قرط   صا   الثروك غ  رالبلم واأل  ،س و إىل ق يل  ؼت وم اللرشي ن
 :                                                            قال ابد ز دون
 عتا اطتورالبايل وإن ناعتا  ط هبم         رت    دعليك   أباب ر   ب             

 4ورىوي  نا  ني مل   ق يل رىط    ى  أيبأيب ببدما ىي  ال ا   عل          
 

 .5؛ميان إبد ز دون يف اضتا    عشرك مد عمره عندو اك والدهدى607وميانس و اك والده سن 
إىل ب در بدد مسدلم عنددما زار دو يف  ارسال و الدىت أرسدل ه يفالشبر وأخرى  يفقد ذمير ابد ز دون أمو مرًك 
 : 6السجد    س  لال قصيد و



 

     2011ديسمبر  -يوليو االدب االندلسى فيابن زيدون وِسجِنيَّاتو  ۲، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
 

133 

 

 

 ى  ال مام على  مثلىأمل  أن أن    
 7و ول   أرى الربق منصلس النص ؟

 

وقدد   ىجدرت األرض الد  ىدى ’’رسال و إىل أس اذه أيب ب ر بد مسلم الد   لدول  يهدا:  يفذميرىا ميما 
 .8‘‘ والدار ال  ميانس مهدي وغ س عد أم أنا وا دىا ظئري

 

عدد  ونلد  الصدفدي 11دىد684  دار   و ا دو 10  َداتالوذميرأزتدد  سدد  9دىد685مدات ابدد ز ددون سدن   
                                                                                             12دى 687ابد بش وال أنو قدمات سن   

 

 األدب األندلسي و ابن زيدون ـ  2
 

حتس  ناح  ده  عاش ميان ابد ز دون صا   الثروك ألنَو عند ما مات والده’’زتد  سد ال  اتأقال 
 13‘‘ميان مد قضاك قرط    ألمو الني

 

غددددددراض م بدددددد ك مددددددد ال دددددد ل واظتدددددددح أ يفميدددددان ابددددددد ز دددددددون شدددددداعراً وأ   ا،أنشدددددد األشددددددبار واللصددددددائد 
الرسدال  و  ،الرسال  اصتدِّ   واعت ليَّد  النثر رسال ني أي يفلك مي   ، والر اا، وم  ذوالش وى ،س بوافواال

ومدددا اشددد ملس عليدددو مدددد  ددد  ومنا سددد ، والرسدددال  اصتَد ددد    صددد  حبيا دددو  اعت ليددد    صددد  حبيا دددو الباطفيددد 
ّن أىد  النلدد أصددروا قدواًل إقدال الددمي ور  دو ت رميداب " ، سد بوافاالسياسي  وما را لها مد سجد و 

و   ا  و الشبر    س  مل ضى النوق ، أ سد ال ب ري أ باً  ،ابد ز دون على أنّو شاعر ن ي   يفرتيبًل 
 . 14ان مد الو ل  األوىل بني الشبراا األندلسنيومي ،اأِل ب

 

و ددوا لشدبره موسديلا  يهدا اطتفد  و  ،بروعد  نظمدو وروندق أسدالي و مندن اللددم قد أعج  األ باا وال  ا 
 يفابددددد ز دددددون مددددد أعددددبلم الشددددبر والنثددددر ’’قددددال الدددددمي ور شددددوقى ضددددي  اه بددددال ح ي،والرشدددداق   شدددد هو 

   15‘‘األندلو
                                                                           

 السجن فيسبب دخولو ـ  3
قراطيدا مدد خدبلل غتلدو ميدان  شداوره و   وىل أبدو اضتد م  هورملاليدد اضت دم و بد  ابدد ز ددون   مدا شدور ا   

عليدددو  وُ س  اشدددي و، يفن   مدددو،وأميربالظد أَن ابدددد ز ددددون ميدددان ؽتدددد ان ظموا ولدددو و دبريشددد و  ،سياسددد و يف
مدددددد امرك ضددددددد اب اضتدددددد م  هور،و صددددددا ف أن أَّتددددددم بئلسدددددد يبلا علددددددى  يفأنَددددددو  شدددددد ك  دىدددددد650 ددددددواىل سددددددن  
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  لفدد  ،ل ددَد مددا شتدد  اظت هقصددائدسجد،واسدد بوفو برسددال و اصتدِّ دد  و ال يفعلددارل بض مواليددو،وزَج بددو أبددو اضتدد م 
                                         16‘‘عنو قَط  ىت إىل أن  َوسط لو ابنو أبو الوليد أمر أبواضت م حبر َ و

 

غياىدد  السددجد ووراا  يف سدد بو  هبددا أبددااضت م  هورأمريقرط دد   ددني أللدداه  17مي دد  ابددد ز دددون الرسددال 
                                               18‘‘قض انو،ظتا قي  مد َّن و علارا ل بض مواليو

 

إىل واَل ك رسدددال و اعت ليددد   سددد ر  يهدددا علدددى لسددداَّنا مدددد ابدددد  أَن ابدددد ز ددددون مي ددد ’’قدددال  دددو ت الرميدددايب
ل ددَد واَل ك مل  فبدد  ذالددك بدد  غضدد س عليددو وّتجددوه ب ي ددني  ،دوس و دد ه م عليددو و ب ددث بددو و هجددوهع دد

و بظم اطتبلف بينهما وحت دم البداوك بينو وبني منا سو ابد ع ددوس، وىدنه البدداوك الَدىت   ىجاا  ا شا،
    19السجد  يفشاعر مَيانس س  اً لدخول ال

                               

أنَّ ‘‘ السجد ،ل دَّ ببض اظت رخني  لولون يفالنبلم ميثرياً ماَّ مد األس ا  األصلي  ِلدخولو ’’  ال أ ضا
ابد ز دون ميان على  ورك أب اضت م بد  هدور، مس ًر بدس ىدنه اللضدي  إىل اللاضدى أب ػتمدد ع دداي بدد 

 ،ضي و عليو أمربسجنو ب دري ال أ يد عندما عرضس ق ،أبد اظت وى،اّلنى وىل قضاا قرط  ب أزتد اظتبروف
السددن  الَّددىت وىل ابددد اظت ددوى قضدداا قرط دد    ددون الشدداعر قددد  يف دداذا ا  ضددنا أَن ىددنه اقاميمدد  قددد  ددرت 
         20‘‘ خ  السجد وعمره ذتاني  و بل ون عاما

 

سد   اظت اشرلسدجنو ال همدد  الأَن  و ددروي 21ا  رو هددا ابدد بسدامأَن قصد  ػتاميم دو  أخدن شدد بل نخدر عنددم
  دان أن  ،سديا  ببدد و ا دوس  بلل إرث أ د األأن ابد ز دون قد  اول إ يفالىت الصلس بو و  ل ص 

ابد اظت وى بالسجد،إالّ ابد ز دون  د   ىنه ال همد  عدد نفسدو  د إىل اقاميم ،  ح م عليو اللاضيقي
وىددو ؼت دد  بلرط دد  ببددد ىربددو مددد السددجد،و ث س  ، 22ب ددر بددد مسددلم سدد اذه أيبىل أرسددال  أرسددلها إ يف

     23 يها أَن السيد ميان ال  لك شيئا  ىت  س وي  أن   س  إر و "
                                               

 يفميره ن ابد ز دون ارحت  مد قرط   إىل اظتب ضد بد ع ا  ، أخّصو لنفسو ورُ   ذ إ 24يقال الصفد
اظتلك وميان ابد ز دون  رغ نفسو إىل  أميثراألمور،ش صيَّ و ميالوز رعند يفغتالو الوزراا وميان   شاورمبو 

ندلو,   نمي اللوم و حتريوا اليو لرباع و، و سد ن مد الووائ  اّلن د ظهرواعلي األابد  هور،ميا
ََ غض  ابد  هور على ابد ز دون  ح سوأخبلقو و سري و،  ا فق أ ََ ََ ََ                                              25"نَّ
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إشدد    ابددد ز دددون بدداأل   ونلدد  عددد  قائلددو إىل أن بددر  وبلدد  مددد ’’مي ابددو   يف 26قددال بوددرس ال سدد اى
باألنددددلو ودت دددد مدددد   27اضتددد م بدددد  هدددور أ دددد ملدددوك الووائددد  أيبصددناع  الدددنظم والنثدددر، وانلوددد  إىل 

السفارك بينو وبني ملوك األندلو  أعج  بو اللوم ودتنوا ميلو  يف  ول و واش هر ذميره وقدره واع مد عليو
 28‘‘إليهم لرباع و و سد سري و وا فق أَن ابد  هور نلم عليو أمره  ح سو

 

ك الددوز ر ابددد ع دددوس  "أرسدد  إىل وال’’األندددلو وعصددر اإلن بدداث،  يف بدداا البددر  أمي ابددو   يفقددال أ ضددا 
     عدد  ال فَر بو،  ل  ابد ز دون ذلك، يفػتاسنو ومناق و و رَغ ها مرك إمرأك  س ميلها إليو ، و نميرعتا 

أب عامر وال ه م عليو ، وأرسلها إليو مد ق   واَل ك..........وأ ضس اضتال  يفلساَّنا رسال و الشهريك 
بني الر لني إىل عداا شد د، أخن ابد ع دوس  سبى مبنا سو لددى أيب اضتد م بدد  هدور، وشدَد سداعده 

مددد الوا ددد د علددى ابددد ز دون، ددنميرمنهم ابددد  يَددان ع ددداي بددد أزتددد ابددد اظت ددوى أ ددد  َ ددام رتاعدد  
هدا إىل بدي و لند   السدلو  عدد اصتهور د  وإر اعقرط  ، اًّتموه باطتيان  البظمى،وزعموا أنَو فدوك الدسدائ

األمدري  د دو    ض  أبو اضت م عليدو وأمدر بدو إىل السدجد ،  لضدى  يدو زمندا   بدث باللصدائد إىل -أمي 
    29‘‘و سألو إطبلق س يلو ، بل جيي و ،   حي  لنفسو  ىَت  َر مد سجنو

                                                      

الصدائ  أندو مل  سدجد إال مدرك وا ددك  اعر أو   السجد مر ني ، ل د الدرأي رى ببض ال ا ثني أَن الش
                                   30عهد أيب اضت م بد  هور" يف

 

ؽتدا  ،، داغ نم اصتفدوكوراح   دَو   إليهدابوعامربد ع دوس  نا و ابد ز ددون علدى قلد  واَل كأميان الوز ر ’’
 ب  ال ريك  دَ  إىل قل  الشاعر...... اش َد البداا بني الر لني واس وا  ابدد ع ددوس مد  أعواندو أن 

 بلس ر   ذمِي وباطتيان  ، سَجنو ومل  نفد  قصدائد اخم الشاعرب وق  بني ابد ز دون وابد  هورالنى اّتَ 
   31‘‘االع نار،قد  فَر ابد ز دون مد السجد.

                  

 وتعريف أدب السجون                                                        لغة واصطالحاً،  السجن ـ 4

                     السجن لغة                             
 ،، السجد، ال يس النى ف و  يو33، قال خلي  بد أزتد الفراىيدى32اضت و أيالسجد 

                                                 34 هنم يفالسجني، بي  مد السجد،وا  
             36، مببي الدائم والصل  الشد د 35الصل  الشد د مد الشىا أي السجد،
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                                   37لسجد بف ح السني  هومصدرالفب  سجد،أما ا
                                        38ضد ال  لي ، ‘‘اضت و’’

                                        39الل   اظتن  يفالسجد مببي اضت و،وىو 
     السجن اصطالحا 

، ني،  يث   م اع لاعتم ظتددك مبيند و اال  ام على االش اص اظتنن السجد ىو اظتوض  النى  نفن  ي’’
أو م بدددك أو ل نفيددن علوبدد  االعدام،والسددجون غال ددا أمدداميد خر دد  ضدديل ، ولدديو مددد لددوازم السددجد او 

       40‘‘ال يس   و يفبنيان خاص،ب  الربط بالشجرك   و، واصتب   يفاضت و  بلو 
 

ضتد و ، ىدو اق و،وىدو اظت دان فد و  يدو الدن د ف دم بار  داهبم السدجد أو ا’’ :قال بورس ال س اى 
                               41‘‘الننو  وإق اف اصترائم الىت  س و   السجد

 السجن الشرعى                                  
م دددان الضدددَيق  حسددد ،إَوا ىدددو  بو دددق الشددد ص ومنبدددو مدددد  يفالسدددجد الشدددرعى  هدددو لددديو السدددجد 

بيددس أو مسددجد،أو   ددوىل اطتصددم،أو ومييلو،مبلزمدد  لو،وعتددنه أشتدداه الندد   يفال صددرف بنفسددو سددواا ميددان 
                          42بنيان خاص مَبد لنالك" يفصلى اي عليو والو وَسلم أسريا، ليو مد لوازمو ان جيب  

 

اه نا با ومل   د  صينا ل ونو مدد اإلسبلم وشت يفأَن على رضى اي عنو بي سجنا وىو أول مد بناه ’’
                                        43‘‘اللص   انفلس الناس منو   ي اخروشتاه ؼتيسا وميان مد مدر

 تعريف أدب السجون
 

 يفأ   السدددددددجون مصدددددددولح مدددددددد البلدددددددوم والفندددددددون والنثدددددددر والشدددددددبر وال  ابددددددد  والرسدددددددائ  الَدددددددىت ألِفدددددددس 
                                                                                        44.‘‘السجني ’’لصائد الىت مي  ها أصحاهبا خل  اللض ان ، مفر ىا السجنيات ىى  لك ال’’السجد،

 

السددجنيات ىددى  لددك اللصددائد الددىت مي  هددا أصددحاهبا خلدد  اللضدد ان ، مفر ىددا "السددجني " وىددى ميدد  ’’
 يف، وقدد اداوز الد بض سجني  على بدد  هم،سدجني  اظت ند  و ،  يلولونسجن يفقصيدك مي  ها صا  ها 

عصددر اضتددد ث واسدد  دم مصددولح السددجنيات ل دد  أ      دد   اخدد  السددجون سددونا ميددان قصدد  أم 
  45روا   أم نصا أ بيا  صَور مباناك صا  و وأشواقو و صراعات  واؿتو"
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ضدمريه بأشدباره ونثدره سدونا   يفما ولو وما  ّبرب الشاعر واأل    عد ’ أ   السجون ىو مصولح أ ب
 دد و ال يددس أو السددجد أو غددري ذالددك مددد اضتدد و الّددنى ال فِّددو الشدداعر واأل  دد   يددو  يفميددان ىددو 
                        46باضترّ   

 

 نلوددد  السدددجني عدددد البدددامل اطتدددار ى ، و نودددوى علدددى أ  اندددو    والدددد عندددده اعتمدددوم وا الم ، واضتندددني ’’
شددبرىم مبددربا عمددا  يفق،و   ح نفسددو بددني األمدد  والر دداا ،وبددني اللنددوط واليددأس  ي ددث ذالددك واألشددوا
قصددائد الشددبراا اظتسددا ني ميثددري مددد االشددارات الددىت  دددل علددى  يفنفسددو مددد  واندد  عاطفدد   يفجيددي  

ىنا ال درض ،ومد  ذالدك  َبدد وصد  اضتد و غرضدا مدد  يفأ وال السجون و ندر و و  قصيدك خالص  
                                           47 ‘‘ض ا   السجونأشهر أغرا

 

رمبا ميان س   ذالك ط يب   ياك السجني أو اظتأسدور، للك اضتيداك الللللد  اظتضدورب   يدث  : ’’قال أ ضا
ميددان  بددي  حتددس ىددا و اظتددوت،و  برض للبددنا ، بل بل ،وىو علددى ىددنا اضتددال أن  نصددرف إىل نظددم 

بلام عمدو  الشدبر اللددم ، وقدد   دون ط يبدا أن  ند ذ مثد  ىدنه اضتيداك لوندا مددد اللصدائد الوو لد  الدىت  د 
نفسددو مددد ملووعددات قصددريك مددو  ك وىددى موا لدد   يفالفددد السددر   الددنى  سددج   يددو الشدداعرما  ضددور  

 وضدح ’أبيدات مدو  ك مَبدربك واضدح  ال درض  يفلل واطر واظتشاعراَلىت  َلم باألسري او السجني، يصوغها 
      48‘‘-اظتنميورك  بر   أ   السجون مد نا يات َشىتالب ارات 

 

 سجنيات ابن زيدون 
 اللصائد الىت أنشدىا ابد ز دون خل  قض ان السجد ووراا األبوا  السو اا ىى ؽتا  لى:

 :قد نظم الشاعر أ ناا سجنو عَدك قصائدرتيل    ل  عليها رنّ  اإلس بواف واضتنني والب ا  منها
 السجنية األولى

قصدديدك الددىت نلددرأ  يهددا ىددنه األبيددات  ددنبلم أَن بيدداض الشددي  قددد وخددط عارضدديو ق دد  أن ُيلدد  بددر   ىددنه
الش ا  وق   أن   ل   بل ني ربيبا،قال  و ت الرمياب أَن قص دك الىت ؽتا  لى قد مي  ها إىل أب اضت م بد 

 السجد  يلول:  يف هور 
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 ػتض  البيان  النى    ي عد  اطترب مد  سأل الناس عد  اىل   شاىدىا
 عارض الشبر يفبرق اظتشي  اع لى  مل   وو بر   ش اب  ميربك    وأرى

 و  للش ي     غصد     غري   مه صر ق    الثبل ني  إذ  عهد  الِص ا  ميث 

 األسى   و مشي   طائر  الشرر   نار الصدر   قا     يفىا  إََّنا  لوع   
 أَى  مَبي  األماى   ضائ     اطتور ال   هنأ  الشامس   اظتر اح  خاطره
 أم  ال سوف  ل ري   الشمو  و  اللمر ى  الر اح  بنجم  األرض  عاصف 

 قد   و    اصتفد   َد   الصارم  النمير السجد إ داعى  بلعج  يفإن طال 
 عد ميش  ضرِى  بل ع   على  اللدر ضت م  الرِضا   قدروإن   ث ط  أبا  ا

 غريى ، فملي  أوزارىا    وزرى؟ ما للننو ،  الىت    اى   مي ائرىا
 ومل  أزل  مد   اِنيو     على    نر  مد  مل  أزل  مد   أنِيو  على     ل 

 رواصتان   السه   و اظتس ب     اليس ذو الشيم  الرس  إن ىيجس  فيظ و
 ش م اضترو   ورأى  ػتصد   اظترر وز ر  سلم    ميفاه      د    طائره
 و نابس   اللمح    البجلى  عد   الف ر أغنس    قرف و    م ي    ااربو

  فيم   أص حس    منحوا   إىل    البفر قرن  يفقد مينس أ س ي  و النجم  
  ناه      ان       الثمر غرس  لو  مد   أ ني رَف  على  اال اق  مد  أ ب

  هو  الو ا    صفا   مد  غري  ما  ميدر وسيل     س     إال       د    نس ا
 وشى   اقاسد  منو   مبلم    الورر و بائد   مد     ناا    سنو     مث 

 الصرر يفإال  خفاا   نسيم  اظتسك    نوا جو  في س و    الصح  ال خت
 اعتوى  أوىل  مد  اعتجر يفوىجرك    أمي     سابلواع ما ك  بال يفىل  

 و اص  ب  مول  عد و ه  الظفر  فيم غَضس  ومى  مد عبل  مى
 إىل  البنوب    مد  ع  اك    واطتصر ى  مد س ي ،  ماا الب   ىل أسد
 إن  أسفرت   ىل  عنها    أو و  ال شر ننرت  ش رك  ال أنسى  الو اا بو

 رَ   الِص ا  ببد    إ فاا     على   ال رب  لم  أسألك   مب سفا  ال   لو  عي 
 ال عنر  منها   سوى   أِى  مد ال شر ى ي   هلس    ان  الصن   سِيئ 
 اطتفر يفهبااىا   ،  وهباا   اضتسد   إن   السيا ك   بئلغضاا    ال بس 



 

     2011ديسمبر  -يوليو االدب االندلسى فيابن زيدون وِسجِنيَّاتو  ۲، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
 

139 

 

 وف    والوطر نالن   بالوطد   اظتأل  اشف    أميد مث    ؽتوور ب لد و
 ظبًل  راما   على   ا  ات      وال ري وال و مد النبم  اطتضراا أ   ها
 49اصتنات   والَنهر  يفنبمس   باطتلد    نبيم  َن    نيا  إن  ىى انصرمس

 

 السجنية الثانية
 ببث ىنه اللصيدك ابد ز دون مد سجنو إىل أيب اضت م بد  هور  د و هبا: 

 سنا  اللمر  يفما  ال  ببدك  ضتظي  البني    باأل ر إال  ذمير ك   ذمير 

 وال  اس ولس   ذماا اللي    مد أس  إاَل على ليل    سَرت   م   اللصر

 نشوك مد سنات  الوص   مو    يف أن ال مسا    بني  الوىد  والسحر

50إَن   ال رام    ظتب ا     م   النمير
 مي  ، ميأن   مل     د  إال    نميرىا 

             
 

 السجنية الثالثة
 :ما وا هو  يو مد الصبوبات واظتشامي السجد و  نمير يها 

 أمل  أن أن    ى ال مام  على مثلى و ول    أرى  الربق  منصلس الَنص 

 ا  اق  ما ضا   مد ن لى  يفل ند    و ىبَل  أقامس  اؾتم   اللي    مأدتا

 لى  قد ّتفو  بو  نشوك  الص اومث ومثلك  مد   بفو  وما  لك مد مث 

 أشا   هبا  الواشى   و بللي  عللى وإى   ل نهاى  َّناى  عد  الىت

 أأنلض  يك اظتدح  مد ببد  قَوك   بل     أق دى    إال  بناقض  ال  ل

 ذؽتس إذا عهد اضتياك  وال    ل  ؽترًا على اال ام  طبمهما  اقلى

 ظتهدى إىل اَلسو   اطتنا   وما مينس با لفب اضتسد ا يفوال باظتسئ  اللول 

 وما   ىل   ال  ا ي  بآلا  منبم  إذ  الروض  أ ي  بالنسيم على الَو 

 ىى النب  زَلس ب   ه  أنس م ن   للي   إألعا ى  إََّنا   زَل    اضتس 

 أال إَن ظي  بني   بليك   واق   وقوف اعتوى بني اللوبي  والوص 

 منك  األماى  شيم       ان  دتد  ىل  ل اللصد  واطتلق الَرس لنالك  الفبا

 وإال  نيس األنو مد و ش  الَنوى  وىول الُسرى  بني اظتوي   والر  
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 مي   ا ظ  سيبي  مبا ضَيبس  و للى ظتا أرخصس مد خورى م لى

51إذا   سأل ي  عنك    لسن     اضتف 
 وأ د  وا  منك  رضى  بو الببل  

 

 السجنية الرابعة
ا ظَنوا أنَو مش ك قال شوقى  ضي ،  ي ابد ز دون مرارا بأمراا قرط   ب

َ
م امرك ِضدىم  يفي  هور ،وظت

غياى  السجد أخن  ب نر إليهم   ورَ ت إليو  ر  و ،  ال حق باظتب ضد بد ع ا  أمري  يفوزُ وا بو 
 إش يلي   مبث  قولو:

 

 اى   ما  بال   اظتدائح    ب ق ن بي   هور   أ رق م   جبفائ م

52 وي   ب م  أنفاسو   وىو فرق
ا  َو إ لور    لبنرب  ا   ظنوني  ميا

 

 السجنية الخامسة
أرس  ابد ز دون مد سجنو الرسال  اصتِد   إىل ابد  هور  س بوفو  يها وأرس  مبها قصديدك  د دو هبدا 

ال هم  الَدىت أو ت بدو إىل السدجد ،وقدد ذميدر  و س بوفو هبا، و  دو يها الشاعر شامييا  ر د أن  د   عنو
 السجد ستسمأك  وم   لال:     يفىنه اللصيدك أنَو م ث  يف

                    

 طلو    لك  النجوم يفاعتوى   ى و   ذاك  النسيم يفواظتي  

 َسرنا عيشنا الرقيق  اضتواشى لو    دوم    السرور   للمس دم

53بال  ميم    دتام        اطتصال    
 ومىت    دأ  الضيب     ولبك 

 

 

 السادسةالسجنية 
 :أبا اضت م  يها هجو 

 ق    للوز ر ، وقد   قوبس  مبد و زمين،   ان  السجد  منو   وايب

  لى  مبا   أمضي و  يفال   خت    مد ذاك يف ،    وال  وَق   ع ايب

54ىنا     اا     الشاعر    ال َنا 
 رى  الصوا  مو لا،أم  يفمل ختط  
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 سجنيات ابن زيدون وىو يتَشوق  معاىد قرطبة  
 السجنية األولى

 يفومد ؼتَمسات ابد ز دون قصيدك قاعتا وىدو مسدجون  دنمير قرط د  ، وأ َدام عتدوه  يهدا ، و صد  نفسدو 
 السجد  يفاخر مب  ا بو ، منها قولو:

 

 مي د     َرى  ل ينك     نل      و ى                 أ قرط   ال راا ،ى   يك موم  ؟

 وى    لياليك   اضتميدك   مر    ؟              إذ اضتسد مرأى  يك واضتسد مسم 
 وإذ مين  الدنيا لد ك موطَأ

  نَشق، مد عرف الَص ا،ما  نَشلا                  و  عاو ه    ذمير   الَص ا      شَوقا
ا   أَللا     

َ
  هي    بدم    البني    ىت    دَ لاَ               وما زال  ظت   الربق ، ظت

 وى   لك  الَدم   اظتشوق  اظتصَ أ
 خليلىَي،إن أ    ، لد وضح البنر           وإن أس و  صربا، مد شيم  اَلصرب 

 غده   أمر  يفوإن  ك  رزاأ ما  أصا  بو الدىر            في    ومنا   ستر،  و 
 ل رم   مَرزأوال   عج    ، إَن   ا

 رم ي الَلياىل عد  قسَي   النوائ              ما   أخوأ ين   مرسبلت   اظتصائ 
 أقَضي  َّناري  باألماين  ال واذ             ونوى   إىل   لي     بويا   ال وامي 

 وأبوأ   سار ميومي   بات    ؤل
 أن   شط  النوى   بك    أ يا  ميأن  مل   أنو  نفح    نابك ؟            اليو  عجي ا

 ومل    ل ئم   شبيب خبلل   شبابك              ومل   ك  خللى ، بدؤه   مد    رابك 
 ومل      نفي  ،  مد نوا يك  ،منشأ

 َّنارك  وَضاح ،   وليلك   ضحيان               و ربك  مص وح،وغصنك  نشوان
 ك  روح،  للنفوس ، ورفانوأرضك    سى، ني  ُوك عر ان                ور َا

 و س  األماين  ظُلك  اظت فَيأ
 وعيشا   بأميناف  الُرصا     غفبل        أأنسى   زمانا    بالبلا     مر  بل               

 لنبم  مرا  الَنفو  روضا و دوال          وم ي ، إزاا   اصتبفر َ   ،  أق بل  
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 ونبم   ػتُ    الَص وك     اظت  َوأ
  ا ر  ملهى  بالبليق ،  وغتلو                 لدى  رع  ،  رنو  بأ داق نر وو 

 بواح  ىواا  موم  اضتال م نو                  م يم ول د،مد سنا الرَاح ،مشمو
 ميأسها ،   ؤلأل   يفإذا ما بدت ،  

 أزتد  وقد ضَمنا،مد عني شهدك ،مشهد                    بدأنا  وعدنا   يو ،  والبو 
   َف ،عروس الَلهو ، أ ورأغيد                    لو  م سم   عن  ،   وخٌد   موَر 

  لَنأحبناا  اظتدام،  ومي ،
 وميائد عدونا،مصبد د،على اصتسر       إىل  اصتوسق الَنصري، بني الُرب البفر
 رور نا إىل الوعساا مد شاطىا النهر    حبيث  ى و   الر ح  ،  عاطرك   النش

 ،   هَي    َفأعبل قض  الَنوار
 وأ سد   بأ َام  ،  خلون ،   صواحل        مبصنب    الُدوال  ، أو  قصر   ناصح

 ّتَ    الص ا ، أ ناا   للك   األباطح          صفيح     سلسال    اظتوار       سائح
  رى الشمو الو  نصلها   ني  صدأ

 ،   و   صَح      وىرورَق     أنفاس         منظره  و ا   َ نا  ال ىراا ، هبج  
 و ناىيك  مد  م دا رتال وػتضر           و َ ن     عدن       وَ يك    و    ميو ر

 مبرأى    د البمر،  طي ا ، و نسأ
 مباىد  ،  أب يها ،  لبهد   صَرما              أغَض ،  مد  الور    اصتيِن   وأنبما

   ريا منمنما                وَقدنا،  إىل  الَلَنات  ،  يشا عرمرمال سنا  الص ا   يها  
 لو  األمد  ر ا، والبداوك  مربأ

 ميساىا اَلربي  الوَلق وشي اطتمائ               ورا س  عتا  مرضى الَر اح ال بلئ 
 وغا ى بنوىا البي ،  لو الشمائ              وال  زال مَنا  ، بالَضحى  واألصائ 

 م ،  على  لك  اظتيا  د ،  لرأسبل
 أ إخواننا     للوار  د      مصا ر              وال    أَول    إاَل    سي لوه        نخر
 وإى ،إلع ا    الَ مان  ،  لناظر               لد    س لي    اصتُد  ،  واصتُد   عائر

 وحتمد  عل   األمر ما زال   شنأ
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  يظبد                 وأص حس أسلو باألسى، ني أ  ن  يفظبنس ،  أن اضتُر جي
 وقَر،على  اليأس، الف ا  اظتوَطد                 وإَن  ببل ا  ،  ىنس    يها  ، ألىون

 ومد  رام  مثلي   بالَدنَي    أ نأ
 السجد             اِى رأ س الشمو حتصد بالد د يفوال    ط ،األعداا ،ميوين  

 وميد يفغا ،أوالصلر  يف فد           أوالَليث  يفالصارم البض   وما مينس إال
 الصواَر، وُي أ يف،    فيأوالبلق ُي

  ضيق  ،  بأنوا    الَص اب   ، منى            إىل  ميِ  ر   الًصدر،من م  مَهن 
 مفَضض   ألألا   األسار ر ،  منى             نا و  ،  منو  ال در ، غَرك  ميومي 

 أََّنا  أهبى   سناا   ،  وأضوأ رى  
 أسفس ،  ما  أر اح  ،  والرَاح   شم             وال  أس   األو ار ،  وىى   َرس 
 وال أرعوي  عد  ز رك ،  ني أعنل              وال يل  ،  من     ارق  م  ، م بَل 

 سوى خرب من م  ، على الَنأى ،  ورأ
 عتا               وسَر  م   الُدنيا    حبسد    العتازتدمت  ،  مد  األ َام  ،  لني  خبل

 م مَن      مد    عسفها    و  مبلعتا                وال زال  من م ،البو مد ظبلعتا
 55 سوَغ    أب ار  اظتي    ،  و هَنأ

 بن برد: 56حفص ىسجنيات ابن زيدون إلى أب  
السدجد ، وببدث هبدا إىل صدد لو الدوز ر  يفعد  واضتد ن ، وىدو نظم ابد ز دون ىنه اللصيدك الفياض  باألمل واللو 

 ال ا   أب  فص بد بر .قال:
 

 ما   على    ظيِن     باس ر    و أسودجيرح    الدى

 رمَبا      أشرف     باظتر ال ،   اسدا، على   ا م

 وللد       نجيك      إغفا ر  ك    ا  اسدل    و 

 واغ نم   صفو  الَلياىل     اخ بلسددإَوا  البي

57ال    الَشماسدد لد    ط
 وعسى أن  سمح الَدىر 
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  فيسجنية ابن زيدون إلى محبوبتو واَلدة بنت المستك
 يفقد نظم ابدد ز ددون ىدنه اللصديدك الرقيلد  اللصدريك الدىت نلدرأ  يهدا ىدنه األبيدات  ي يد  لندا أََّندا قيلدس 

  إىل ػت وب و واَل ك،قال:السجد وابد ز دون ال  س وي  أن  وري

 إليك، مد األنام، غدا ار يا ى وأنس،على الَ مان،مدى اق ا ى

 وما اع ضس  وم الَنفو إاَل  ومد ذميراك  ، رفاى  ورا ي 

  د  ك، إَن صربي عنك صربى لدى عوشي ،على  اظتاا  اللراح

 ُفواويل  أم  ، لو  الواشون   مي ألطل     غرسو    ذتر    الَنجاح

   ا ى، مد  أسى بك ،غري خال وقليب ،عد ىوى لك،غري صاح

58ببض   أنفاس  الرِ اح  يفولو  
 وأن  ّتدي  الَسبلم   أيَل  غَ ا 

 

 

 حواشی والتعلیقاتال
 

    8;6،ص/3م،ج/9::3ي  بريوت،ال س اى بورس، ائرك اظتبارف،مو ب  اال ب -3
 385م،ص/80;3اال   االندلسى،  اراظتبارف مبصر، يف و ت الرمياب، -
 460م،ص/4008ز ات أزتد  سد، ار   اال   البرب،قد ى مي   خانو ميرا شى،باميس ان، -
 336االندلو وعصراإلن باث، ار نظريع و ،بريوت،ص/  يفال س اى بورس،أ باا البر   -
طلق البر  إسم االندلو على رتي  ال لدان االس اني  الىت   حوىا،وميان ال برف بو غري اقواع  الفنددال أاالندلس: -4

ىحدددرّتم إىل إ ر لي ، سدددميس بددداشتهم، وقيددد  عتدددا  نداليسددديا،وىى أول أرض وطئهدددا  يفالدددىت أحبدددر منهدددا رتاعددد  الفنددددالييني 
 البر  مد أسياني ،وعر وا إشتها، حر وه  لالوا"

،=أنظر:ىي د  أزتدد،اال   االندلسدى ;االندلو وعصدراإلن باث/ ص/ يفظر: ال س اى بورس،أ باا البر  االندلو"أن
 38م ،ص/5;;3مد الف ح إىل سلوط اطتبل  ، اراظتبارف مبصر،

قرط ددد  مببدددي "اللر ددد  الوي ددد "وإشتها االسددد اى اللددددم "ميور وبددد "ميَونس منهدددا إشتهدددا  رط ددد  ، قرط ددد  مد نددد  الدددىت :قرطبـــة-5
هددا طددارق بددد ز ا عندددما غاراظتسددلمون علددى االندددلو،........ مد ندد  قرط دد ميانس  شدد ملس بأ ددد وعشددر د  يَددات   ح

 س ب  ابوا  وىى : ومي  منها بناا با سواق واظتسا د......عتا

اضتضراا،اضتد د،طلريك،عامراللرشددددددددَي،اصتوز،اضتوار د" أنظددددددددر: ػتمددددددددد عنا ددددددددس اي، أندددددددددلو ميددددددددا  ددددددددارُيى اللنورك،   رك 
 566م،ص/8:;3 را ي /مل دره قومى زبان،اسبلم ابا  باميس ان، 
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  360م ،ص/ 8:;3 ار   االسبلمى، ار البلم اظتبلئني،بريوت، يفأنظر:  و ك ىبلل،ػتمد ػتمو ،قرط   
  378م،ص/6;;3  وان ابد ز دون، ارال  ا  البريب،بريوت،-4
  338،ص/3 بي ،ج/،النصوص اال:38،ص/8،نفح الوي ،ج /386اال   ا ندلسي،ص يف -5
  386اال   ا ندلسي،ص يف، 3/576-3النخريك، -6
  ;45م،ص/6;;3  وان ابد ز دون، ارال  ا  البريب،بريوت، -7
  386اال   ا ندلسي،ص يف ،3/576-3النخريك، -8
  386اال   ا ندلسي،ص يف -9

م و خدد  األزىددر ق دد  7::3م،سددن أزتددد  سددد ز َات،ىوأ  دد  مددد مي َددار ال  ددا  مصددري ولددد بلر دد  ميفر مريكاللد -10
مدرسدد "الفر ر"ؿتو سدد   سددنوات،و بَلم  يفال دددر و ا ىلددي، بَلم البربيدد   يفالثالثدد  عشر،و صدد  ق دد  إدتددام  راسدد و،وعم  

م،وزِتدد  إىل :8;3اظتدرسدد  االمريمييدد  باللدداىرك سددن   يفمدرسدد  اضتلددوق الفرنسددي  باللدداىرك وَ رس اال   البددرب  يفمددَدك 
 65أنظر:عدنان خوي ،غتل  غتم  الل   البربي ، مشق،ص/-يها  قر  و  د د  

 46أنظر:مهدى عبلم، غتل  غتم  الل   البربي ،قاىرك،ص/-
  336،ص/3م،ج/3704004 ار البلم اظتبلئني،بريوت،ط/ ،ال رميلى،خريالد د،األعبلم-
  460م،ص/4008ز ات أزتد  سد، ار   اال   البرب،قد ى مي   خانو ميرا شى،باميس ان، -11
  43م،ص/;8;3الصفدى،دتام اظت ون شرح رسال  ابد ز دون،اظت     البصر   بريوت،-12
 3/570-3النخريك، -13
  386اال   ا ندلسي،ص يف -14
  4:4شوقى ضي ، عصرالدول واإلمارات االندلو، اراظتبارف قاىرك،ص/ -15
 4:4شوقى ضي ،عصرالدول واالمارات االندلو، اراظتبارف قاىرك،ص/ -16
  :;ر   اال   االندلسى،ص/ ا 

  الرسال  اصتِد   -17
  :68 نفو ال  ا ،ص/ -18
،أنظر:ر دددد  برقددددرق، شددددبر   الفضدددداا اظت لق،رسددددال  337،ص/3،النصددددوص اال بيدددد ،ج/394اال   االندلسددددى، يف -19

  :5م ،ص/ ;400-:ما س ري،ميلي  اال ا  والبلوم اإلنساني ، امب  اضتاج طتضر اصتمهور   اصت ائر،
  397اال   االندلسى، يف -20
  :3/55-3النخريك -21

  0:م،ص4004االندلو، غتل  النخائر، اصت ائر،  يف، أنظر: قَدام سبيدك، مد شبراا ال  ل 577نفو ال  ا   -42
  398اال   ا ندلسي،ص يف -23
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أ صدد ر سددنو و قددر  يف مشددق سددن  سددس و  سددبني وسددس مددأك،  فددظ اللددران  يفىددو خليدد  بددد ا  ددك الصددفدى، ولددد  -24
قاىرك،وميدان بيندو وبدني علمداا  يفالرسدئ  والدنظم والنثر،مي د  و شتد  مدد البلمداا  يفعلى علمداا عصدره إىل أن بدر  وسدار 

عصدددره وأ بدددااه م ا  دددات و مراسدددبلت مياضتدددا ظ أيب الف ح،رتدددال الدددد د ابدددد ن ا ددد  وغرب دددا. أنظدددر: ملدمددد  دتدددام اظت دددون، 
  537، ص/4، االعبلم ج/8ص/

شرح رسال  ابد ز دون ،حتليق،ػتمد ابدو الفضد  ابدراىيم ،اظت   د  البصدر    يفد ا  ك،دتام اظت ون خلي  ب ، الصفدي -25
،إظهار اظت ندددون مدددد الرسدددال  اصتد ددد  إلبدددد ز ددددون، مو بددد  الرزتانيددد  في، أنظدددر: عنددداى مصدددو8م،ص/;8;3بدددريوت، 
  54م،ص/49;3مصر،

 نددوب بدريوت، رس البربيد  و السدر اني  علدى اطتددورى  قر د  يف: بودرس بدد  ددولو بدد ع دداي ،ولدد بطـرس البسـتانى -26
ؿتددو البدر ، قودر اقدديط ،ا ا   يفم، لددو ا دار ميثدريك أ هددا: ػتديط اقديط ، بلدوغ األر  3:90مي ائيد  ال سد اى ،مدات 
  :7، ص/4،ج/، األعبلم693،ص/3 ائرك اظتبارف،  بليم النساا،أنظر:مبجم اال باا،ج/ البر  شرح   وان اظت ن ،

ملوك الووائ : بدأ روؤس الووائ   س للون بئلمارات الىت ف موَّنا  بر دوا مبلدوك الووائد  ، قدد أصد حس اظتددن  -27
األنددددددددددددلو عواصدددددددددددم عتدددددددددددنه الددددددددددددو بلت الصددددددددددد ريك ، ومدددددددددددد أىدددددددددددم ىدددددددددددنه الددددددددددددو بلت ،الدولددددددددددد  ال  ر ددددددددددد   يفاعتامددددددددددد  

، 45األ   األندلسدددددى،ص/ يفندددددون. أنظدددددر: ،اضتمو   ،اعتو   ،البامر  ،الب ا  ددددد ،بي األ وو،اصتهور ددددد ،و  ولددددد  ذى ال
 ، 9أنظر: ميام  مييبلى،ملوك الووائ ،ص/

     45األندلو وعصر اإلن باث،ص/ يفأنظر: ا باا البر  
  8;6، ص/3ال س اى بورس،  ائرك اظتبارف، ج/ -28
  ;33ال س اى بورس، ا باا البر  وعصر اإلن باث، ص/ -29
  ;; ار   ا   اندلسى،ص/  -30
  37م، ص/6;;3، وس ، شرح   وان إبد ز دون،  ار ال  ا  البرب ، بريوت، ل نان، ر ات  -31
 405،ص/35ابد منظور،لسان البر ، ار صا ربريوت،ج/ -32

  655،ص/4;;3انظر:  ربان مسبو ،الرائد، ارالبلم للمبل ني،
وم اللسدددددداني  البلدددددد يفه،مل  ددددددربز اطتليدددددد  300مد ندددددد  عمددددددان مددددددد بوددددددد  رىو سددددددن  يفولددددددد خليــــــح بــــــن أحمــــــد: -33

 يف}ؿتو،ل  ،شبر{ حسددد ،ب  ميددددان لددددو  را دددد  واسددددب  بددددالبلوم الشددددرعي  والبلددددوم الر اضددددي  وأميثددددر مددددد ىددددنا ميددددان بارعددددا 
ه،  أنظدر: 390اظتوسيلى والن م. أما م لفا و: النلط والش  ،الن م،البروض،الشواىد،اإل لا ،اصتم ،أنَو قد مات سدن  

 30-;،ص/3ميد،ج/ملدم  مي ا  البني، مر  و اعتنداوى ع داضت
  536، ص/ 4م،ج/4004أنظر: ال رميلى،خريالد د،االعبلم، ارالبلم للمبل ني،

الفراىيدددددددددددددى،خلي  بددددددددددددد أزتددددددددددددد، مي ددددددددددددا  البددددددددددددني، مر  ددددددددددددو اعتنددددددددددددداوى ع داضتميددددددددددددد، ار ال  دددددددددددد  البلميدددددددددددد ،  -34
  :43،ص/4م،ج/4005بريوت،
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  405،ص/35لسان البر ،ج -35
  405،ص/35نفو اظتصدر،ج -36
  655الرائد، -37
  اصتوىرى،الصحاح،ما ك سجد -38
  نفو اظتصدر،ما ك   و -39
40
  697،ص/8م،ج/9;;3ابد ؾتيم،ز د الد د ابراىيم،ال حرالرائق، ارال    البلمي ،بريوت،۔
عصددددددر اظتملددددددوميى، رسددددددال  ما سدددددد ري،ميلي  الداسددددددات البليددددددا اصتامبدددددد   يفمصددددددر  يفالر دددددداعى  وسدددددد ، السددددددجون  -41

  39م،ص/:400األر ني ،
  :70،ص/;بورس،  ائرك اظتبارف،ج/ ال س اى -42
  8عصر اظتملوميى، ص/ يفمصر  يفالسجون  -43
  697،ص/8ال حر الرائق، ج/ -44

45
- http://ar.wikipedia.org/wiki  

46
 Sheila Roberts, “South African prison literature,” Johannesburg 198  6  htt://ar.wikipedia.org/wiki 

 ، م7;;3 ر وال وز دددددد ،،اظت سسدددددد  اصتامبيدددددد  للدراسددددددس والنشدددددداال   البرب يف رىددددددا واضددددددح الصمد،السددددددجون وأ -47
 436ص/
  .48،ص/اظتر  نفو  -70

۔48
 Jawad boulos,les peules et les civilisation du proche orient tome 4- dar aouad- 1983, p/338     

اال    يف  309م،ص/6;;3وت،  ر دددددددات  وسددددددد ، شدددددددرح   دددددددوان ابدددددددد ز ددددددددون،  ار ال  دددددددا  البدددددددرب بدددددددري  -49
 356االندلو وعصر اإلن باث، ص/ يفا باا البر  53-50-;44، 399االندلسى،ص/

  ،569/ 3-3، أنظر: النخريك، ص/ 308شرح   وان ابد ز دون،ص/ -50
  76-  :4-49-448اال   األندلسى، يف، 3/573-3،  النخريك ،63-60-;45شرح   وان ابد ز دون، ص/54
،  وان ابد 464،ز َات، ار   اال   البرب/576، النخريك/398واإلمارات األندلو/ عصر الدول -52

 343م،ص/9:;3،االندلسي،على بد موسى بد سبيد، را ات اظتربز د  ار طبلس، مشق،8;3ز دون/

  ،40، اظت ر /8:اظتور /
  49ام اظت ون،، دت7;39:03اال   األندلسى، يف، 3/567-3،  النخريك ،4:0شرح   وان ابد ز ون، ص/ -53
   8:، اظتور ،ص/:3، دتام اظت ون ،ص/;6شرح   وان ابد ز ون، ص/ -54
  355 --354األندلو وعصر اإلن باث، ص/ يف، ا باا البر  407—9;3شرح   وان ابد ز ون، ص/ -55
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ل مثيدد  ال شدد يو وا يفىددو أزتددد بددد ػتمددد بددد أزتددد بددد بددر ، مددوىل أيب عددامر بددد شددهيد، اظت ددد   أبــو حفــص بــن بــرد: -56
، دتددددام 86السددددي  والللددددم، أنظددددر :اظتوددددر  ، ص/ يفاقاميدددداك وال  يدددد  مددددد أىدددد  بيددددس  ليدددد ، لددددو رسددددال    يفوال ددددار  

   ;3اظت ون،ص/
، أنظددر:  امددد ميمددال ع ددداي  سددني، مبجددم أرتدد  مددا  ;3/57-3، الددنخريك، :35شددرح   ددوان ابددد ز دددون ،  -57

، 399األ   األندلسدددى، يف، 3:8م، ص/4004ال سدددو ق الدوليددد ، مي دد  شدددبراا البربيددد ،  اراظتبددداىل ،  ار ال وز ددد   و 
446  

، رتب ،أزتددددد خليدددد  ،نسددداا مددددد األندددددلو ، اليمامدددد  399األ   األندلسددددى، يف،:7شدددرح   ددددوان ابددددد ز ددددون ،  -58
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