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ظاهرة الحنين عند صاحب (العقد الفريد) ابن عبد ربه األندلسي دراسة أدبية في البعد اإلنساني
أمل شفيق العمري*

ملخص
يسعى هذا البحث إلى الكشف عن ظاهرة الحنين في شعر ابن عبد ربه األندلسي (ت 823هـ) ،ذلك أنه ولد ونشأ وعاش في
المشرقيين! بخطوتين أوالهما :الوقوف على حياة الشاعر للكشف عن أبرز المؤثرات التي
وح ّن إلى المشرق وحياة
ّ
األندلس َ
ساعدت في إبراز هذه الظاهرة عند ابن عبد ربه األندلسي ،ثم انتقلت الدراسة لتناول ألفاظ الحنين في شعر ابن عبد ربه واحدة
مسحية
وفرقت ما بين الحنين والغربة واالغتراب ثم عرضت ألمثلة
ّ
واحدة فوقفت على المعنى االصطالحي واللغوي للحنين ّ
لشعر ابن عبد ربه األندلسي مستجلية هذه الظاهرة من خالل شعره.
وقد خلص البحث إلى أن ألفاظ الحنين ومضامينه التي تمثّلت بـ (الحنين إلى األبناء ،الحنين إلى المرأة ،الحنين إلى مرحلة
الشباب ،الحنين إلى األطالل ،الحنين إلى الحرب ،الحنين إلى الروح المشرقية ،والحنين إلى الخمر ،والحنين إلى الطرب).
كونت بمجموعها سمة أسلوبية والزمة تعبيرية معنوية واضحة في شعر ابن عبد
ًا
قد ش ّكلت
حضور الفتا في ديوان الشاعر حتى ّ
ربه األندلسي.
الكلمات الدالة :الحنين ،ابن عبد ربه الألندلسي.

المقدمـــة
عد البحث في اللغة الشعرّية أولوية من أولويات النقد
ُي ّ
اللغوي -ال عند النقاد العرب فحسب بل عند نقاد الغرب
أن األدب
أيضا– وذلك ألسباب ّ
عدة أبرزها ّ
(مولينيهً ) )2111 ،
تعبير عن الحياة أداته اللغة (المالئكة( )2194 ،إسماعيل،
( )2192مطلوب1771 ،م) (عياد2119 ،م) (إسماعيل،
2190م) (ويلك ووستون2190 ،م)( ،الورقي2193 ،م) .من
االجتماعية ،ثم هي
حيث هي تبطن عدداً كبي اًر من نظم التقاليد
ّ
تعكس فكر الشاعر ومزاجه وشعوره وطبعه وقدرته على االنتقاء
اللغوي باعتبار أن اللغة المستحضرة منتقاة مختارة (جونسون،
لغوية
( )2191الشايب2199 ،م) .ذلك أن تكوين أي جملة ّ
تتطلب من المبدع اختيار عناصرها وجمعها في نسق متصل،
فهو يقوم بالعمليتين في الوقت نفسه تقريباً :عملية اختيار
لغوية ،أما االختيار فهو
العناصر وعملية تأليفها في منظومة ّ
يعتمد على انتقاء الكلمات من بين مجموعة من العناصر التي
يمكن لها أن تتبادل موقعها ،ومن هنا فهو يقوم على ما يسمى
* كلية عجلون الجامعية ،جامعة البلقاء التطبيقية ،االردن .تاريخ استالم
البحث  ،2112/8/1وتاريخ قبوله .2112/2/22

بالمحور االستبدالي الذي يشير إلى عالقة العنصر الماثل في
أما
الجملة بالعناصر الغائبة عنها والمرتبطة بها على نحو ماّ ،
نظم الكلمات المختارة في نسق متصل فهو يعتمد على المحور
السياقي الذي يشير إلى تجاور العناصر المختارة طبقاً لقوانين
التركيب" (فضل1771 ،م).
نص
ًا
وقد ش ّكلت ألفاظ الحنين ومضامينه
حضور الفتا في ّ
كونت بمجموعها سمة أسلوبية والزمة تعبيرية
الشاعر حتى ّ
حن ابن عبد ربه إلى
معنوية واضحة في الديوان .ففي الغزل ّ
المرأة واألطالل وعهد الشباب والخمر والطرب واللهو .وفي
داعيا إلى ترك مالذ الدنيا فكتب
حن للدين والتوبة،
ً
الزهد ّ
" ِّ
حن ألبنائه ،فبث مشاعر إنسانية
الممحصات" .وفي الرثاء ّ
صادقة ملؤها الحنين بلوعة وحزن وسخط .وعليه؛ جاءت
مضامين الحنين عند هذا الشاعر على النحو التالي :الحنين
إلى األبناء ،الحنين إلى المرأة ،الحنين إلى مرحلة الشباب،
الحنين إلى األطالل ،الحنين إلى الحرب ،الحنين إلى الروح
المشرقية ،والحنين إلى الخمر ،والحنين إلى الطرب.
تحدث األول منهما عن الشاعر
فـ جاءت الدراسة بمطلبينّ :
والديوان ،في حين عرض الثاني أمثلة تمثّل ألفاظ الحنين
تجسد
ومثيراته الواردة في شعره من جانب ،وأمثلة أخرى
ّ
مضامين الحنين عنده من جانب آخر.
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أمل شفيق العمري

ظاهرة الحنين عند ...

شخصية الشاعر
وقبل هذا وذاك وجب أن يتناول البحث
ّ
االجتماعية تناوالً موج اًز يمكننا الوقوف معه على لبنات
األدبية
ّ
ّ
الشخصية الفذة ،ثم نتعرف من خالله إلى مدى تأثير هذه
هذه
ّ
الشخصية في المعجم الشعري الخاص به.
ّ
المطلب األول:
الشاعر والديوان
عد الشاعر (ابن عبد ربه األندلسي ())419 -132
ُي ّ
المقري2117 ،م)
(الحموي2114 ،م) (ابن خلّكان2139 ،م) ( ّ
عباس1777 ،م) (الداية1777 ،م) (والي،
(الحميديّ ( )2122 ،
2112م) (هيكل2101 ،م) (الشكعة2194 ،م).
أشهر شعراء عهد الخالفة األندلسية في الفترة الواقعة بين
( 457-477هـ) ،وهو ما أسماه إحسان عباس :عصر سيادة
قرطبة بقوله "إن ما يسمى عصر سيادة قرطبة يبدأ منذ أن
كانت األندلس والية تابعة لدمشق ( 249هـ) ،ثم أصبحت دولة
مستقلة عن خالفة المشرق ،يحكمها أمراء ثم خلفاء من بني
أمية ( 411هـ) ،مرو اًر بالخليفة عبد الرحمن الناصر (-477
 457هـ) ،ثم الحكم المستنصر ( 422هـ) ،ووصوالً إلى عهد
المؤيد حين أصبح الحاجب هو السلطان الفعلي
الخليفة هشام
ّ
(الدولة العامرية) وانتهاء بالفتنة البربرية التي أدت إلى انقسام
المدن وحكم ملوك الطوائف التي أدت إلى ضياع سيادة
عباس1777 ،م) وابن عبد ربه (مليح األندلس) هو
قرطبة"ّ ( .
أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ،ولد بقرطبة ألسرة تنتمي
إلى (سالم) أحد موالي األمويين ،نشأَ فقي اًر مغمو اًر ولكنه كان
من الذين بلغوا المكانة والحظوة بشعرهم وأدبهم.
وقد كان البن عبد ربه ثقافة متينة ركناها :العلوم الدينية
الشرعية من جهة ،وعلوم العربية وآدابها من جهة أخرى ،إذ
تم ّكن من الثقافة العربية واطّلع على الشعر العربي قديمه
ومحدثه ،وظهرت آثار هذه الثقافة في كتابه (العقد) الذي
استقى مادة كتابه من كتب مشرقية لعلماء مشارقة مثل ابن
قتيبه في عيون األخبار ،والجاحظ في البيان والتبيين ،والمبرد
في الكامل ،وابن المقفع في كليلة ودمنة ،كما نقل عن ابن
هشام صاحب السيرة ،وقد طبع كتاب العقد م ار اًر (ابن عبد ربه،
2190م) ،كما ظهرت في إشاراته الفقهية والتاريخية ،وفي
ٍ
شعر كبي اًر
معارضاته األدبية في شعره ،ثم إنه ترك ديوان
(الداية1774 ،م) ،وقد فقد هذا الديوان ،وروي عن صاحب
"جذوة المقتبس أنه رآه مكتوبا بيد الشاعر ابن عبد ربه وانه يزيد
على عشرين جزءاً ،ولم يبق منه سوى ُنتَف قليلة مبثوثة في
كتب األدب والتاريخ وكتاب العقد.
أدرك ابن عبد ربه من أمراء بني أمية -عهد األمير محمد

( ،)104-149واألمير منذر ( 105هـ) واألمير محمد (477
هـ) ،وأدرك شط اًر من عهد عبد الرحمن الناصر الذي تلقّب
بالخالفة ( 457-477هـ) ،وقد كانت صلته بالدولة المروانية
وثيقة وليس أدل على ذلك من مديحه لهم واعتقاده بخالفتهم
ومحبته لهم؛ الذي تعكسه األرجوزة التاريخية له ،وأبياتها
( )335بيتاً مزدوجاً من الرجز ،تغطي األرجوزة من عام
( 411-477هـ) من حياة الخليفة األندلسي الناصر لدين اهلل
تطرق فيها
عبد الرحمن بن محمد( .ابن عبد ربه )1774 ،التي ّ
إلى مكانة عبد الرحمن الناصر في تاريخ األندلس ورتبته في
الخالفة.
وقد شهد القدماء البن عبد ربه شاعريته الرفيعة واختياره
المناسب فاعترفوا بفضله وأقروا ببراعته ومن أقوال القدماء تلك:
قول المتنبي ،وقد سمع ابن عبد ربه يقول في الغزل (ابن عبد
ربه( :)1774 ،الكامل).
قول أَنيق ـ ـاً
الع َ
يا لُ ْؤلُؤاً َي ْسبي ُ
الق ِ
لوب َرِفيق ــا
ورشاً بِتَ ِ
قطيع ُ
ت بِ ِمثْلـِ ِـه
ت َوال َس ِم ْع ُ
َما إِ ْن َأرَْي ُ
عود ِمن الح ِ
ياء َعِقيق ــا
ُدّاًر َي ُ َ َ
ت إلى َم ِ
حاسن َو ْج ِهـ ِـه
َوِاذا َنظَ ْر َ
ك في َسناهُ َغريقـا
ت َو ْجهَ َ
ص ْر َ
أ َْب َ
ص ُرهُ ِم ْن ِرق ـ ٍـة
يا َم ْن تَقَط َع ّخ ْ
يكون َرقيقـ ـاً!
ما با ُل َقلبِ َ
ك ال ُ
فقال المتنبي له" :يا ابن عبد ربه ،لقد يأتيك العراق حبواً"
المقري2117 ،م) (الحموي2114 ،م) ،ويقول صاحب الوافي
( ّ
بالوفيات :كانت له بالعلم جاللة ،وباألدب رياسة "(ابن خلّكان،
2139م) .وكذا هو رأي بعض المحدثين يقول الداية في ابن
شاعر عصره بال منازع ،وقد كان مكث اًر
عبد ربه" :ابن عبد ربه
ُ
كان
في الشعر ،مشاركاً في التعبير عن أحداث عصره كما َ
الشعر زاده الشخصي في التعبير عن نفسه وفي صلته بالناس"
ُ
(الداية.)1774 ،
عباس1777 ،م) (ابن عبد ربه،
قس َم الدارسون ( ّ
وقد ّ
 )1774شعر ابن عبد ربه إلى مرحلتين :مرحلة الشباب التي
أطلق لخياله العنان في ذلك.
نظم فيها الغزل والخمر والغناء و َ
نقض كل قصيدة قالها
ومرحلة الشيخوخة وقد أدركه الورع حتّى َ
ٍ
تلك القصائد
في شبابه
وسمى َ
عما سلفّ ،
بشعر آخر يكفّر فيه ّ
الممحصات) ،ومنها هذه المقطوعة الغزلية التي قالها في
( ّ
شبابه في رحيل من يحب (ابن عبد ربه( :)1774 ،البسيط).
أنت ُم ْبتَ ِك ُر
ت لَِب ْي ٍن َ
كر َ
َهالّ ْابتَ ْ
ك اهللُ والقَ َد ُر
هات! َيأْبى َعلَْي َ
َه ْي َ
ِ
الب ْي ِن ُم ْلتَ ِهفاً
ما ِزْل ُ
ذار َ
ت ْأبكي ح َ
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ت أالّ أَرى َش ْمساً َوال قَ َم اًر
آلَْي ُ

المطَ ُر
ك ِّ
لي في َ
الر ُ
يح و َ
حتّى َرثَى َ

الشمس والقَ َم ُر"
أنت
حتّى أ َا
َر َ
ك فَ َ
ُ
محصها في شيخوخته بقصيدة على الوزن والروي نفسه
وقد ّ
الممحصة بمطلع القصيدة السابقة قائال (ابن عبد
خاتما هذه
ّ
ربه:)1774 ،
الر ِ
ب أ
ْس َي ْن ُـدُبهُ
يا َم ْن تَلَهى َو َش ْي ُ
ِ
ِ
الر ِ
ْس تَْنتَظ ُر
ماذا الذي َب ْع َد َش ْي ِب أ
الم ْو ِت َم ْو ِعظَةً
لَ ْو لَم َي ُك ْن لَ َ
ك َغ ْي ُر َ
فيه ع ِن اللذ ِ
لَكـان ِ
ات ُم ْزَدجـَِر
َ
َ
ت ُم ْبتَ ِـدئاً:
المقو ُل لَـهُ ما قُْل ُ
أ َْن َ
ت َ
ِ
ِ
أنت ُم ْبتَك ُر
ت لَب ْي ٍن َ
" َهـالّ ْابتَك ْـر َ
المطلب الثاني
شعر الحنين في ديوان ابن عبد ربه األندلسي
 الحنين والغربة لغة واصالحا
تعود كلمة (الحنين) إلى الجذر الثالثي ( َحَن َن)؛ جاء في
وحن عليه حناناً :ترّحم عليه،
حن إلى وطنهّ ،
أساس البالغة " ّ
والحنين لإلبل ،واستحنه الشوق ،استطربه"( .الزمخشري،
1771م) وجاء في لسان العرب أن "الحنين :هو الشديد من
البكاء والطرب ،وقيل هو صوت الطرب ،كان ذلك عن حزن
أو فرح ،والحنين :الشوق وتوقان النفس والمعنيان متقاربان،
وحنت اإلبل:
واالستحنان :االستطراب ،و
استحن :استطربّ ،
ّ
إثر ولدها حنيناً
نزعت إلى أوطانها وأوالدها ،والناقة تحن في ْ
تطرب مع صوت ،وقيل حنينها :نزاعها بصوت وبغير صوت،
وتحننت الناقة على ولدها :تعطفّت"( .ابن منظور2113 ،م)
"وال تجد أدبا ألية أمة من األمم القديمة والحديثة إال وترى في
حور2191 ،م).
ثناياه شعر الحنين" ( ّ
ومما جاء عن الحنين في األقوال المأثورة حديث األصمعي
حيث يقول :دخلت البادية فنزلت على بعض األعراب ،فقلت:
أفدني ،فقال :األعرابي" :إذا شئت أن تعرف وفاء الرجل،
وحسن عهده ،وكرم أخالقه وطهارة مولده ،فانظر إلى حنينه
وتشوقه إلى إخوانه ،وبكائه على ما مضى من
إلى أوطانه،
ّ
حور( )2191 ،القيسي2107 ،م) ،وقد روت العرب
أزمانه ( ّ
عن حكيم الفرس بزرجمهر قوله" :من أمارات العاقل بره بإخوانه
حور2191 ،م).
وحنينه إلى أوطانه" ( ّ
فالحنين ()nostalgiaغناء رقيق شجي ينبع من القلب ،يمتزج
تعبر عن اللهفة الملتهبة لكل ما يثير كو ِ
امن النفس وما
بعاطفة ّ
يوسع من
يعتريها من ذكريات وآمال ،وهو مفهوم -بال ريبّ -
أفق (الحنين) ،ويخرج به من دائرة أثر البعد المكاني في

النفس ،ذاك األثر الذي يدل عليه المعنى اللغوي ،إلى دائرة
األثر النفسي الزماني والروحي؛ إذ لم يعد الحنين مرتبطا
باالغتراب المكاني فحسب ،فهو فضالً عن كونه يعبر عن
انتماء إلى مكان ما ،وتعبي اًر عن حالة اغترابية
جياشة
عاطفة ّ
ً
كامنة في االبتعاد عن ذلك المكان يمكن أن يكون تعبي اًر عن
شوق للحب ،أو لمرحلة الشباب ،أو فقدان ألي طموح أو أمل
أو أمنية للشاعر.
فمفهوم الحنين أوسع وأشمل من مجرد الشعور بالغربة ،فما
الغربة إال دافع ومسبب للحنين ،ولعلها من أبرز دوافع الحنين
وأسبابه الشائعة؛ فعندما يغترب المرء يشعر بالحنين لوطنه
وأهله ومرابع طفولته وشبابه ،وهو في ديار جديدة لم يكن له
التكيف.
سابق عهد بها ،ولم تربطه بها روابط النشأة واأللفة و ّ
وقد جعل القرآن الكريم الخروج من الديار والحنين إليها يكافئ
قتل النفس يقول جلّ وعال (( َولَ ْو أَنا َكتَْبَنا َعلَْي ِه ْم أ ِ
َن ا ْقتُلُوا
اخ ُرُجوا ِم ْن ِدَي ِارُك ْم َما فَ َعلُوهُ إِال َقلِي ٌل ِم ْنهُ ْم)) (النساء
أ َْنفُ َس ُك ْم أ َِو ْ
.)11
واذا ما تَتّبعنا لفظتي الغربة واالغتراب فإننا نجدهما كاآلتي:
التنحي عن الناس والتغريب والنفي
الغربة هي ّ
النوى والبعد و ّ
وغرب في األرض وأغرب :إذا أمعن في البعد،
عن األوطانّ ،
وأغرب صار غريبا بعيدا (ابن منظور 2113م) ،سواء أكان
بعدا مكانيا (الغربة والسفر عن األهل قسريا أو اختياريا) ،أم
كان بعدا زمانيا اجتماعيا ،وهو االغتراب (الذي غالبا ما يكون
طوعيا باختيار المرء نفسه)؛ إذ يشعر بعدم االنسجام مع
المجتمع الذي ينتمي إليه ،ويفتقد األمن النفسي والعالقات
الحميمية ،مما يؤدي للشعور بالوحدة والعجز
االجتماعية
ّ
والفراغ النفسي ،ولعل أقسى أنواع الغربة هي الغربة داخل
الوطن ،عندما يشعر اإلنسان بالحنين إلى زمان آخر ومكان
آخر وأناس آخرين فتتولد عنده الوحشة واأللم والم اررة ،وهذا
بالتحديد ما حدث مع شاعرنا؛ ألن الشاعر (ابن عبد ربه
األندلسي) لم يثبت أنه قد غادر وطنه (قرطبة) فقد عاش حياته
عباس،
كلها في قرطبة .الحموي (2111م) ،فروخ (د.ت)ّ ( ،
1777م) فهو لم يتغرب عن وطنه بل شعر باالغتراب داخل
وطنه .وهذه المعاني وجدتها حاضرة في ديوان ابن عبد ربه،
يعبر عن حنين زماني بقوله (ابن عبد ربه1774 ،م)
فهو ّ
(البسيط).
ِ
ِّ
ميع الن ِ
اس ُكل ِهـ ـ ُـم
ُم ْستَ ْو ِحشاً م ْن َج ِ
صري
َكأنما ّ
اس أَ ْق ٌ
ذاء َعلى َب َ
الن ُ
يعبر شعر ابن عبد ربه عن نوع آخر من الحنين ،وهو
كما ّ
حنين نابع من الروح ،مرتبط بالدين الذي يج ّذر شعور المرء
بأن هذه الحياة ليست حياة الروح الصافية النقية الخالدة ،ألن
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هذه الدنيا ليست باقية؛ فالمرء يعيش كالغريب ينتظر بأن تعود
فيه الروح إلى عالمها الخالد ،وفي هذا المفهوم نقترب من
المتصوفة الذين ال يشعرون
شعراء الزهد ومعانيهم بل شعراء
ّ
إالّ بالحنين الروحي متجاوزين (الحنين المكاني والزماني)،
ويكتسب هذا النوع من الحنين (الحنين الروحي) قبوالً واسعاً بال
السن بالمرء حتى يشعر
يتقدم
شك في الفترات الحرجة ،حين ّ
ّ
بدنو أجله ،أو عندما يفقد عزي اًز فيلجأ إلى ربه ويلوذ بالدين علّه
يجد ضالّته ،فيزهد ويطرح الدنيا من حوله.
هدياته (ابن عبد ربه،
يقول ابن عبد ربه وهي من ز ّ
1774م)( :الوافر).
ِهي ُّ
ك َي ْومـ ـ ـاً
الد ْنيا فَِإ ْن َسرتْ َ
َ
فَِإن الح ْزن ِ
السـ ـ ِ
ـرور
عاقَبةُ ُّ
ُ َ
ت ِم ْنهَ ـ ــا
ب ُكل َما َجم ْع َ
َستُ ْسلَ ُ
ٍ
ِ
الم ِعي ـ ـ ِـر
َك َع ِارَية تَُرُّد ُُ إلى ُ
وتَعتاض ِ
ين ِم َن التظَِّن ـ ــي
َ ْ ُ َ
اليق َ
ِ
ِّ
الغـ ُـر ِ
ِ
ور
دار
ن
م
ق
الح
دار
و
ُ
ْ
َ َ َ
ومما يلحظ على ديوان ابن عبد ربه طغيان غرض
)الحنين) على األغراض الشعرية األخرى في شعره ،ولكي
بد لي أن أقف أوالً :عند شعر
أستظهر هذا األمر كان ال ّ
اللفظة
حن
* ّ
حنتّ ،
* الصبر ومشتقاتها
* اليأس
* العناء
* بانوا
* النار
* نأت
* الدمع والدموع والعبرات
ومشتقاتها
* الشكوى ومشتقاتها
* الوصل ومشتقاتها
* الداء والشفاء والسقم
* الجوى
* اللوعة
* الهجر ومشتقاتها
* الذكرى ومشتقاتها
* الشجو والشجون
هيج
* ّ
* الصبابة
* الوداع ومشتقاتها
* لهف نفسي
الجلَد
* َ

الحنين ألفاظه ومثيراته ،وثانياً :عند مضامين الحنين في
ديوانه.
أولا :ألفاظ الحنين ومثيراته ووسائله في ديوان ابن عبد ربه
األندلسي
يجد الناظر في ديوان ابن عبد ربه كيف انساب شعر
الحنين على مفردات شعره انسياباً صافياً عذباً ،حتى أضحت
وتدينه وورعه
تلك المفردات المرآة الصادقة لنبل عاطفته
ّ
متديناً آخذاً بحظه من المتع
ونظرته للحياة ،فقد كان "متصاوناً ّ
عباس -)1777 ،فكان أللفاظ الحنين حضور بارز
المباحة" ( ّ
في ديوانه؛ إذ شغلت هذه األلفاظ مساحة شاسعة من شعره،
سكب فيها الشاعر نار الفراق وحرقة الشوق حتى برزت لهفة
مؤججة في حروف ألفاظه وقوافي قصائده ،وغدا ألم البعد
اللقاء ّ
ساطعاً من بين لبنات نسيجه الشعري ،إذ إنه رسم كل معاني
طر لكل هذه المعاني األلفاظ
الحنين والشوق في قصائده وس ّ
وتعبر عنها تعبي اًر صادقاً واعياً ،فبدت معاني
التي تجسدها ّ
حاولت
الحنين ومثيراته ووسائله واضحة في هذه األلفاظ ،وقد
ُ
استقصاء هذه األلفاظ ورصدها في ديوان ابن عبد ربه ،فوردت
كاآلتي:
مكانها في الديوان

()425( )192
()214 ،231 ،231 ،210 ،224 ،50 ،52
()201 ،124 ،51
()52
()122
()52
()251
(،224 ،242 ،247 ،215 ،212 ،224 ،05 ،07 ،22 ،27 ،59 ،54 ،51
)10 ،472 ،477 ،291 ،127 ،122 ،142
()154 ،192 ،22 ،50
()473 ،472 ،120 ،152 ،141 ،142 ،172 ،05 ،50
()133 ،121 ،124 ،154 ،215 ،225 ،50 ،54 ،51 ،52
()190 ،01 ،02 ،07 ،22
()10 ،225 ،07
()141 ،171 ،221 ،211 ،125 ،100
()122 ،121 ،100 ،115 ،127 ،221 ،214 ،237
()22 ،124 ،47
()117
()05
()122 ،112 ،172 ،141
()21
()210
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* كبدي ،مكابدة ومشتقاتها
* القلب
* الفؤاد
* الغائب
* البكاء ومشتقاتها
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

النشيج
الرجاء
أقصيتني
الوجد
الفراق
البين
الشوق ومشتقاتها
هيج الشوق ومشتقاتها
ّ
التغرب
و
بة
ر
الغ
ّ
أسلو ومشتقاتها
السهد والسهاد
الرحيل
وحشة الروح
القرب
األرواح
الفجع
المهجة
هالّ عطفت
لواعج الكمد
جمر الغضا
األنيس
األسى
النشيج
جرعتني
ّ
الغصة
ّ
التجلّد
الحمام
الوداع
الريح والنسيم
األطالل
رؤية الشيب

()239 ،235 ،171 ،252 ،211 ،212 ،212 ،224 ،07
(،112 ،133 ،121 ،120 ،142 ،241 ،214 ،225 ،99 ،95 ،54 ،51
)414 ،223
(،477 ،101 ،133 ،121 ،214 ،224 ،222 ،215 ،224 ،92 ،50 ،51
)213 ،204
()224
(،137 ،204 ،291 ،242 ،220 ،224 ،221 ،222 ،22 ،22 ،50 ،51
)477
()122
()291 ،51
()241
()111 ،121
()224 ،115 ،204 ،149 ،140
()470 ،122 ،140 ،252
()142 ،127 ،222 ،252 ،212 ،224 ،05 ،59
()477 ،115 ،239 ،92 ،05 ،50
()211 ،112 ،212
()221 ،239 ،225 ،223
()142
()199
()217
()59
()211 ،217 ،95 ،09 ،05
()220
()222
()233
()212
()214
()297
()239
()122
()02 ،191
()05
()271
()477( )222( )02( )22
()149
()191( )50
( )122( )151( )134( )05
()191( )159( )142( )221( )254

وتتوزع هذه األلفاظ -وان ُج ِمعت في جدول واحد -بين
ّ
سبب ونتيجة ،فقد تجد لفظة من هذه األلفاظ سببا في حدوث
نتاج داللي للفظة أخرى؛ أي أنها تشكل دافعا مثي اًر لتدافع تلك
اللفظة بما تحوي من معاني الحرقة واأللم كي تظهر على

سطح القصيدة وقد انطلقت من قلب الشاعر وعقله بعد أن
هيجت تلك المثيرات أشجان الشاعر بل عصفت به فكانت سببا
ّ
تنوعت تلك األلفاظ
لعذابه ،وتذكره ألحبابه وأهله وأوطانه .وقد ّ
المثيرة في حضورها في ديوان الشاعر ومع هذا تبقى في
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حضورها الكيفي محفِّزة لشجن الشاعر وحزنه.
حور2191 ،م) (فهمي،
ومن نماذج تلك المثيرات ( ّ
هيجت حنين ابن عبد ربه وأثارت عنده الشوق
2191م) التي ّ
والوجد وذ ّكرته باغترابه فأنطقت لسانه بشعر الحنين:
الحمام :فكثي اًر ما جاء في الشعر العربي بمختلف عصوره أن
َ .2
صوت الحمام ورؤياه يهيج أشجان الشاعر (الطثرية،
2104م) (جميل بثينة2121 ،م) ،حتى بات حمام اإليك
الذي يصدر أصواتا شبيهة بالنواح ويبكي إلفه الذي مات أو
اصطيد -بات مضربا لألمثال في بكائه هذا ،حتى إذا ما
سمعه الشاعر المكلوم أثار في نفسه الحنين والشجن بسبب
المعاناة المكتومه داخل وجدانه ،وقد أثار الحمام حنين
شاعرنا في خمسة مواضع من ديوانه ابن عبد ربه ،إذ كان
يسقط الشاعر مشاعره على ترّن ُم الحمام جاعالً من الحمام
ِ
معادالً موضوعياً يشعر بآالمه ،ويعاني الفقد الذي يغشاه.
فها هو يقول وقد أثاره الحمام حتى وصل في بكائه إلى
الدرجة التي وصل اليها الحمام في بكائه،ال بل وصل به األمر
أن جعل من الحمام إنسانا ِّ
يخفف عنه أحزانه تلك ،يقول (ابن
عبد ربه1774 ،م)( :الطويل).
ويهتاج ُك ُّلُ ما َكان س ِ
اكن ـ ـاً
ََ ْ ُ ُ َ َ َ
ٍ
ِ
ت بِ ُوكـُـ ِ
ـون
ب
ت
م
ل
مام
ح
اء
ع
د
َ
ْ َ ْ
َُ ُ َ
ِ
ِ ِ ِ
مامـ ٍـة
َوان ارتياح ْي م ْن ُب َكاء َح َ
ِ
ي َش َج ٍن َد َاوْيتَهُ بِ ُش ُجـ ـ ِ
ـون
َكذ ْ
ِ ِ
ـت
جاوَبـ ْ
َكأَن َح َم َام األ َْيك ح ْي َن تَ َ
ين َب َكى ِم ْن َر ْح َم ٍة لِ َحزيـ ِـن
َح ِز ٌ
وقريب من هذا قوله( :الكامل) (ابن عبد ربه1774 ،م):
ـت
مامةُ أَ ْ
أ َْب ِكي َعلَْي َ
ط َرَب ْ
ك إِذا َ
الح َ
َو ْجهَ الص ِ
ت تَ ْغ ِريــداً
باح َو َغرَد ْ
وها هو يسائل نفسه قائال (ابن عبد ربه1774 ،م):
(الطويل)
امات الِّلوى أَم تَ َغن ِ
ـت
اح ْ
أََن َ
ت َح َم ُ َ ْ
اعي َق ْلبِ ِه ما أَجن ـ ِ
ت َدو ِ
ـت
فَأ َْب َد ْ
َ َ
فبكاء الحمام ُيهيِّج حنينه دائما يقول( :الكامل)
الب َكــا
َما ُكل َماَ ،ب ْل ُرّب َما َعَب َ
ث ُ
ك ِم ْن ب َك ِ
اء َح َم ـ ِـام (ابن عبد ربه1774،م)
بِ ُدموِع َع ْينِ َ
ُ
 .1األطالل :ال يستطيع قارئٌ أن ينكر الرابط القوي بين الحنين
والذكرى والطلل ،فمن أكثر المشاهد إثارة للحنين أن تمر
عن طلل فترى ذلك المكان الذي تربطك به ذكريات خالدة
قد درست معالمه واختفت آثاره ،مما يهيج في نفسك األلم
والشجن والحزن على المكان بذكرياته وساكنيه ،وقد حفل
ديوان ابن عبد ربه بهذه النماذج أذكر منها:

قول ابن عبد ربه بدياره وقد مضى وقت طويل على فراقه
لها ،وفعلت األيام والسنون فعلها في الديار حتى كاد ينساها
ويذهل عنها فها هو يقول (ابن عبد ربه1774 ،م) ( :السريع)
فَالد ُار قَ ْد َذك َرني َر ْس ُمهـ ــا
ت َعن تِ ْذ ِ
كارِه أَ ْذ َهـ ْـل
ما ِك ْد ُ
هاج الهوى رسم بِ ِ
الغضا
ذات َ
َ َ َ ٌْ
ول
َحــَ ْ
ُم ْخلَ ْولَ ٌ
ق ُم ْستَ ْع َج ٌم أ ْ
 .4الرياح :وهي أيضا من محفّزات الحنين ومثيراته عند شعراء
يتنسمون بهبوب الريح نسائم بالدهم
العربية ،فكأنهم
ّ
ويشتمون رائحتها خاصة إذا كانت قادمة من ناحية األهل
ّ
أو األحباب واألعزاء ،وقد أطلق على هذه الرياح أسماء
عدة :كالريح الشمالية أو الجنوبية ،وريح الصبا ،وريح
ّ
حور ،)2191 ،وقد ذكر ابن
(
ها
وغير
الهيف
يح
ر
و
السموم،
ّ
عبد ربه النسيم والرياح الشمالية والجنوبية بقوله (ابن عبد
ربه1774 ،م)( :الكامل)
واذا ِّ
ت
الع ِش ِّي تََنس َم ْ
الشما ُل َم َع َ
هاج التََنسُّم لي َدفين س ِ
قام
َ
َ َ
ُ
وقوله (ابن عبد ربه1774 ،م)( :مجزوء الكامل)
الش ِ
الج ِ
يح ِّ
نوب
يح َ
هيجني ِر ُ
َوتَ ُ
يجهُ
مال تَ ِه ُ
ِر ُ
 .3الدموع :وهي من أكثر وسائل الحنين التي حضرت حضو اًر
الفتاً في ديوان ابن عبد ربه ،فإذا كانت األطالل والحمام
والرياح قد أثارت حنينه فإن الدموع قد أسعفت هذا الشاعر
في التعبير عن حنينه ووجده وشجونه ،فكلما انهمرت غزيرة
كلّما خفّفت من لوعته ومعاناته فشعر براحة نفسية من
خالل انهمار هذه العبرات ،بالبكاء والنحيب ،وقد وردت
ألفاظ العبرات والدموع والبكاء في ديوانه في خمسة وثالثين
موضعا بشكل مباشر وصريح.
فانظر إلى هذه الصورة الرائعة التي يشبه فيها دموعه
تنهل منها العبرات
بالمطر وخده باألرض ومقلته بالسماء التي ّ
إذ يقول (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الطويل)
سماء لَها تَْنه ُّل بِالعبر ِ
ات
لدموِع َو ُم ْقلَتي
ض لِ ُ
ي أ َْر ٌ
ََ
َ ٌ
فَ َخ ّد َ
َ
والنماذج كثيرة متنوعة على ألفاظ الحنين ووسائله ومثيراته
كمها من خالل
في ديوان ابن عبد ربه ،نستطيع استظهار ّ
الجدول السابق.
ثاني ا :مضامين "الحنين" في ديوان ابن عبد ربه األندلسي:
 .1الحنين إلى األبناء
يسمى "بالحنين الروحي" وقلت إن هذا
ّ
تحدثت سابقاً عن ما ّ
النوع يتجاوز المكان والزمان ،وينزع إلى أسمى من ذلك ،إلى
(الروح) ،وهو يكتسب قبوالً في الفترات الحرجة من حياة
اإلنسان فيلجأ المرء إلى ربه ويلوذ بالدين علّه -يجد ضالّتّه-
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وهل من فترة أحرج من أن يفقد المرء أبناءه؟! وقد عد فاضل
فتحي والي في كتابه "الفتن والنكبات الخاصة ،وأثرها في الشعر
األندلسي" ،ابن عبد ربه من الشعراء المنكوبين فقال "أحمد بن
عبد ربه من الشعراء الذين أصابهم البالء ،ولكن بالءه لم يكن
في بدنه وال في وطنه بل كان في فل َذتي كبده ،في ولديه
يكنى
الحبيبن ،كان أحدهما طفالً صغي اًر ،وكان الثاني كبي اًرّ ،
المعبر عن
بأبي بكر واسمه يحيى ،فكان النتاج األدبي الشعري
ّ
هذا الحنين يظهر في عدد من القصائد" (والي2112 ،م).
ولعل اإلحساس بالفقد نتيجة الموت من أكثر المح ّكات التي
ّ
تبرز شعر الحنين ،فهو ينضوي على شعور اإلنسان بانفصاله
عن ذاته ،وانفصاله عن ظرف إنساني مثالي كان يعيشه في
وجدانه ،فاألوالد حالة امتداد لبقائه ،فعندما يختطف الموت
أحدهم أو جميعهم يشعر المرء بانفصاله عن ذاته بانقطاع هذا
الظرف اإلنساني المثالي ،فتبدأ هواجس مختلفة اإليقاع تعزف
أنغام الحزن واأللم في وجدانه ،فال يستطيع أن يخرج منها،
حتى يبلغ مرحلة اإلحساس بانعدام الجدوى من الحياة كلّها،
فمن أروع نفثات الحنين ما قاله ابن عبد ربه في رثاء أحد
أبنائه (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الطويل)
َو ْأنظُ ُر َح ْولي ال أ ََرى َغ ْي َر قَْب ـ ِرِه
َكأَن َج ِمي ِع األ َْر ِ
ض ِع ْندي لَهُ قَْب ـ ُـر
ِ
َسـى
طورةٌ في َيد األ َ
َولِ ْي َكبِ ٌد َم ْش َ
ط ُر
ق الث َرى َش ْ
ت الثََرى َش ْ
طٌر َوفَ ْو َ
فَتَ ْح َ
ِ
صب ِّْر فُؤ َاد َ
َيقُ َ
ك َب ْعـ َـدهُ
ولون ليَ :
ِ
ص ْب ـ ُـر
ت لَهُ ْمَ :ما لي فُ َؤ ٌ
فَ ُق ْل ُ
اد َوَال َ
يصور لنا حنينه وشوقه لفلذة كبده تصوي اًر
ففي هذه األبيات ّ
يملك علينا أنفاسنا ،ويستملك قلوبنا ألنه حنين صادق منبعث
من قلب مكلوم مفطور.
وها هو الحنين يبلغ أشده عند ابن عبد ربه فيتمنى الموت
فلم يعد يقوى على الصبر والتجلّد ليقول (ابن عبد ربه،
1774م)( :المنسرح)
ص ْب َر لِ ْي َب ْع َده َوَال َجلـَــٌَد
ال َ
يه والج ـ ـ ـلَدِ
ت بِالص ْب ِر ِف ِ
فُ ِج ْع ُ
َ
َ
ت ِع ْن َد َم ْوتِ ِه َك َمـ ــداً
َم ْ
لَ ْو لَ ْم أ ُ
وت ِم ْن َك َمـ ـ ِـدي
َم َ
لَ ُحق َُ لِ ْي أ ْ
َن أ ُ
وانظر إلى هذه الحسرة التي يبعثها في النفس حين يقول
البنه الفقيد (ابن عبد ربه1774 ،م) ( :البسيط)
الرو ِح ِف ْي َج َس ِدي
اح ُّ
َيا َسيِّدي َو َم َر َ
َهال َدَنا المو ُ ِ ِ
ك َدَنـا
ين ِم ْن َ
ت مِّني ح َ
َْ
ظلِ َمـ ٍـة
ود بِنا ِفي قَ ْع ِر ُم ْ
َحتى َي ُع َ
ٍ
ِ
لَ ْح ٌدَ ،وُي ْلبِ ُسنا في َواحد َكفََن ـ ــا

ب الن ِ
ضمهُ َب َـد ٌن
َيا أَ ْ
اس ُرْوحاً َ
طَي َ
أْ ِ
الب َدَن ــا
اك ُّ
ه َذ َ
الرو َح َو َ
َستَ ْودعُ الل َُ َ
ُعطَى بِ ِه ُّ
ضـةً
تأْ
لَ ْو ُك ْن ُ
الد ْنيا ُم َع َاو َ
ِ
ِ
م ْنهُ لَ َما َكاَنت ُّ
الدنيا لَهُ ثَ َمَن ـ ــا
ويهيجه صوت الحمام وبكاؤه
وها هو يخاطب الحمام
ّ
فيضطرم حنينه وتزداد لوعته كلّما رأى أو سمع الحمام ومن
أقواله في ذلك (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الطويل)
ويهتاج ُك ُّلُ ما َكان س ِ
اكن ـ ـاً
ََ ْ ُ ُ َ َ َ
ٍ
ِ
ت بِ ُوكـُـ ِ
ـون
ب
ت
م
ل
مام
ح
اء
ع
د
ُ َ ُ َ َْ َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
مامـ ٍـة
َوِأن ارتياح ْي م ْن ُب َكاء َح َ
ِ
ي َش َج ٍن َد َاوْيتَهُ بِ ُش ُجـ ـ ِ
ـون
َكذ ْ
ِ ِ
ـت
جاوَبـ ْ
َكأَن َح َم َام األَْيك ح ْي َن تَ َ
ين َب َكى ِم ْن َر ْح َم ٍة لِ َحزيـ ِـن
َح ِز ٌ
وقوله (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الكامل)
ـت
مامةُ أَ ْ
أ َْب ِكي َعلَْي َ
ط َرَب ْ
ك إِذا َ
الح َ
َو ْجهَ الص ِ
ت تَ ْغ ِريــداً
باح َو َغرَد ْ
وقوله (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الطويل)
امات الِّلوى أَم تَ َغن ِ
ـت
اح ْ
أََن َ
ت َح َم ُ َ ْ
اعي َق ْلبِ ِه ما أَجن ـ ِ
ت َدو ِ
ـت
فَأ َْب َد ْ
َ َ
وقال( :ابن عبد ربه1774 ،م) (الكامل)
الب َكــا
َما ُكل َماَ ،ب ْل ُرّب َما َعَب َ
ث ُ
ك ِم ْن ب َك ِ
اء َح َم ـ ِـام
بِ ُدموِع َع ْينِ َ
ُ
ويوجد عدد كبير من المقطوعات التي ذكر فيها ابن عبد
ربه حنينه إلى أبنائه في ديوانه (ابن عبد ربه1774 ،م).
 .2الحنين إلى ذكريات األطالل وساكنيها
إن المتتبِّع لشعر ابن عبد ربه يلحظ ظاهرة "الوقوف على
األطالل" بكثرة ،فقد بكى الشاعر على "الديار وبقايا الرسم"
"والمقام العافي المندثر" وخاطب "األوتاد" "واألثافي" ،وقد أعجزه
هذا التذ ّكر عن الكالم ،وقد ورد ذكر األطالل في ديوانه في
أحد عشر موضعاً بقصائد ومقطوعات تفرد بهذا الموضوع (ابن
عبد ربه1774 ،م).
وال يستطيع قارئٌ أن ينكر الرابط القوي بين الحنين والذكرى
والطلل ،وما يلفت النظر في هذا الموضوع أننا نعلم أن ابن
عبد ربه قد عاش حياته كلها في قرطبة ومات فيها ،إذ لم
طرد أو تُ َد ّمر مدينته في عهده ،حتى إنه لم يخرج
ّ
يهجر أو ُي َ
أرجح
وعليه
األطالل؛
تلك
ناجي
ي
كي
المشرق،
إلى
رحلة
في
ّ
ُ
تصور أطالالً ليبكي عليها ويحن من
أن ابن عبد ربه قد
ّ
خاللها ،وحسبنا أن نتذكر أنه قد شاع لدى معظم الشعراء
حور،
محاولتهم إيجاد حاالت تستثير فيهم الحزن والوجد واأللم ( ّ
يحرك
2191م) ،وليس ثمة ما هو أبلغ من األطالل مشهداً ّ
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كوامن األحزان في وجدانهم ،ويخلق لديهم تمهيداً مأساوياً
ليطلقوا من خالله العنان لمشاعر الحزن واأللم ،لذا فإن المكان
الملمح الرئيس في عملية التذ ّكر ،ذلك أن الذي يسيطر
ليس
َ
على الشاعر هو فيض الذكريات المتمثل بـ (الطفولة ،والشباب،
والمحبوبة ،والزمن الضائع) ،فالطلل بهذا ربما يكون رم اًز للعمر
المتقدم (الشيخوخة) ،ورم اًز للموت الذي ال مفر منه ،ورم اًز
للحب الضائع ،فالشاعر لم يقف على المكان العامر ألنه يوحي
بالبهجة والحياة ،في حين يوحي المكان الخالي بالحزن واأللم،
فها هو يقول (ابن عبد ربه1774 ،م)( :السريع):
فَالد ُار قَ ْد َذك ُّ َرني َر ْس ُمهـ ــا
ت َعن تِ ْذ ِ
كارِه أَ ْذ َهـ ْـل
ما ِك ْد ُ
هاج الهوى رسم بِ ِ
الغضا
ذات َ
َ َ َ ٌْ
ول
ـ
ـ
َح
أ
م
ج
ع
ت
س
م
ق
ل
و
ل
خ
م
ُ ْ َْ َ ٌ ُ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ
وفي األبيات التالية سنجد أن الدافع األول واألهم للحنين
هو الحب الذي عاناه الشاعر حين كانت هذه الديار مسكونة
فتهيجه الذكرى ليقول (ابن عبد ربه1774 ،م)( :وهي من
مقطعاته العروضية) (المتقارب):
اك ِ
س ِل الرْبع ع ْن س ِ
نيه فَِإّني
َ َ َ
َ
ِ
َستَطيعُ السُّـؤاال
َخر ْس ُ
ت فَما أ ْ
الم ِح ِّ
ب
فَيا َ
قام ُ
صا ِح هذا ُم ُ
الح ِ
الر ُِ َحـاال
بيب ،فَ ُحط ِّ
َوَرْبعُ َ
وقريب من هذا قوله (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الرجز):
ِ
َضحى داثِ اًر
ص ِل أ ْ
الو ْ
َما با ُل َر ْسم َ
َحتّى لَقَ ْد أ َذ ّك َرني ِم ّما ُدثِـ ْـر
وقوله (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الطويل)
ِ
حاب طُلُولُها
يار َعفَ ْ
ت تَْبكي الس ُ
د ٌ
ِ
ِ
ب ُُ
َوما طَلَ ٌل تَْبكي َع ْليه السحائ ُ
 .4الحنين إلى الجهاد
لم تكن أرض األندلس أرض جمال فحسب ،بل أرض جهاد
بسام2110 ،م) ،ومن هنا فإن من
وموطن رباط (ابن ّ
المضامين الحنينية التي برزت في ديوان ابن عبد ربه تمثل
مظه اًر من مظاهر الحنين ،وال نستغرب أن يذكر ابن عبد ربه
الحرب ،فقد كان من الشعراء الذين ّأرخوا لألندلس (ابن عبد
ربه1774 ،م)  ،وتاريخ األندلس حافل بالحروب والفتوحات ،فقد
ورد ذكر الحرب في كل القصائد المدحية في الديوان في ثمانية
ين ( )19موضعاً (ابن عبد ربه1774 ،م).
وعشر َ
قال ابن عبد ربه يمدح عبد الرحمن الناصر في أول
غزواته (ابن عبد ربه1774 ،م)( :البسيط)
ت بأساً تَصو ُل بِ ِه
رب ْلو َعلِ َم ْ
الح ُ
و َ
ِ
اهتاجا
ت م ْن ُحميا َ
ما َهي َج ْ
ك الذي ْ

ص ُر َم ْعقوداً بِأَْل ِوَي ـ ٍـة
أصَب َح الن ْ
و ْ

طوي المر ِ
اح َل تهجي اًر وِا ْدالجـا
تَ ْ
َ
وعلى النهج نفسه قال (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الكامل):
وِاذا الم ِ
ت أ َْبو ُابهـ ــا
عاق ُل أ ُْرتِ َج ْ
َ
َ
ف َي ْفتَ ُح قُ ْف َل ُك ِّل ِرت ــا ِج
ي
الس
ف
َ ْ ُ
المتفرد للسيف بقوله (ابن عبد
وانظر إلى هذا التصوير
ّ
ربه1774 ،م)( :الطويل)
ِ
ت ظُباتهــا
ي َُقي ُل
ُس ٌ
الموت تَ ْح َ
ُ
يوف َ
ِ
ب
لَها في ال ُكلَى طَ ْع ٌمَ ،وَب ْي َن ال ُكلى ُش ْر ُ
وتستمر قصة الحنين للحرب والموت في قوله في مدح
القائد أبي العباس (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الوفر)
ِ
ِ
و َكم هذا الت َجلّ ُد ِ
للج ـ ـ ـ ـالد"
لمناي ـ ـ ــا
َ ْ
فَ ْ
كم هذا التّ َمّني ل َ
الالهب الذي تذكيه نار
فعجيب ابن عبد ربه! في حنينه ّ
الحمام ُّ ُّ.
الحرب والحب والبرق و النسيم وبكاء
ّ
 .4الحنين إلى المرأة
عباس في تحليله لشخصية ابن عبد ربه أنه
ذكر إحسان ّ
َ
كان آخذاً حظه من المتع المباحة ،فالحب والغناء والمرأة
والخمر ُكلها وقفات أثارت شجون الشاعر ومشاعره ،ولست هنا
فني بحت والقيمة للفن
في مقام تحريم أو تحليل؛ فالموضوع ّ
التعرض للفتاوى الشرعية في هذا السياق ،وقد شغلت
دون
ّ
المرأة المساحة األكبر بين هذه الوقفات ،فقد قال ابن عبد ربه
قصائد في الحنين إلى المرأة في ما يزيد على أربعين قصيدة
ومقطوعة (ابن عبد ربه1774 ،م).
ولعل أروع ما قاله ابن عبد ربه بما يتصل بالمرأة قوله (ابن
عبد ربه1774 ،م)( :الخفيف)
ود َعتني بزفرة واعتن ـ ــاق
ّ
ثم نادت :متى يكون التالقي؟
ِ
الجفون من غير ُسقٍَم
قيم
يا َس َ
الع ّشا ِ
ق
َب ْي َن َع ْيَن ْي َ
ك َم ْ
ص َرعُ ُ
يوم الفراق أفظع ي ـ ــوم
ّ
إن َ
مت قبل يوم الف ـراق"
ليتني ّ
وقوله في السياق نفسه (ابن عبد ربه1774 ،م)
َهّيج الب ْين َدو ِ
اع َي َس ْقمي
َ َ ُ
ِ
ب األَل ـ ِـم
و
ث
مي
س
ج
ا
كس
و
َ َ ْ َ َْ َ
َِ
الرو ِح َن َُ ْم في ِغ ْبطَ ـ ٍـة
ياخل ّي ّ
فارْقتَهُ لَ ْم َيَن ـ ـ ِـم"
إِ ّن َم ْن َ
متحننا إلى المحبوبة (ابن عبد ربه1774 ،م):
وقال
ّ
(مجزوء البسيط)
ظلِ ِم ــي
ظالِ َمتي في الهَ َوى ال تَ ْ
ص ِرِم
ي َحْب َل َم ْن لَ ْم َي ْ
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ففي أبياته السابقة ال نخطئ الروح النقية المليئة بالحب
واأللم تلك الروح التي تحمل للمرأة كل االحترام والخوف عليها
والتحنان لها والحنق لفراقها بمشاعر ال يجد الشاعر ضي اًر في
التعبير عنها.
 .5الحنين إلى عهد الشباب
ودنو أجله هو الشيب،
لعل أول نذير ينذر اإلنسان بانتهائه ّ
إذ تجتمع في وجدانه مشاعر العجز والحزن والقلق والخوف
والغضب والضعف معاً ،فيحن إلى شبابه ويبكي أيامه الخالية،
زاعماً أنها -أي أيام الشباب -أفضل من أيامه التي يعيشها
التغير الذي انتابه وما
الدهر مسؤولية هذا
اآلن،
محمالً َ
ّ
ّ
يصاحبه من شعور بالتناقص في القدرات الجسدية والعقلية،
العمر بدأ ينس ّل من بين أصابعه هرباً ،وان الذي
فيشعر أن
َ
تبقّى له في الحياة أقل من الذي ذهب وولّى ،فيندم على أيامه
ويتمنى أن تعود ،فالشاعر حين يذكر المشيب
التي أسرعت،
ّ
والشيب يعكس شعوره بالحنين إلى فترة مضت وذات مضت
(ابن عبد ربه1774 ،م).
فها هو يقف على أطراف عمره قائال( :الكامل)
باب فَ ُق ْل ُ
ت أ َْن ُدُب ـ ــهُ
َولى الش ُ
ال ِمثلما قالواَ ،وال َن َدُب ـ ـوا" (ابن عبد ربه1774 ،م)
ت ُحمّيا ال ّش ِ
باب َعّن ـ ــى
َول ْ َ
ف َن ْفسي على الشب ـ ِ
ـاب" (ابن عبد ربه1774 ،م)
له َ
َف ْ
وانظر إلى هذه اللمحة الصادرة عن عاطفة جياشة صافية
في قوله( :ابن عبد ربه1774 ،م) (الوافر)
شبابي كيف صرت إلى نف ــاد
ت البياض من السـ ـواد
وب ِّد ْل َ
ُ
عرف اآلحزان قلب ــي
ف ارقُك ّ
الرقـ ــاد
بين جفني و ُّ
وفرق َ
ّ
فيا لََن ِ
عيم َع ْي ٍ
ش قد تولّى
غليل ح ْزٍن مستَ ِ
فاد
ويا لَ ِ ُ ُ ْ
وفي سياق آخر نرى أن الشاعر ابن عبد ربه يقف موقف ًا
مغاي اًر تماماً من الشباب ،إذ يعدها مرحلة طيش وارتكاب
ويحملها مسؤولية الذنوب واألوزار التي ارتكبها ،وما
للمعاصي،
ّ
المسماة بـ
يثبت هذه الرؤية ويثبت صحة زعمنا قصائده
ّ
" ِّ
ممحصات ابن عبد ربه".
ومنها قوله مخاطباً نفسه (ابن عبد ربه1774 ،م):
(البسيط)
ب ال أر ِ
ْس َي ْن ُُ ُدُبهُ
يا َم ْن تَلَهّى َو َش ْي ُ
ب ُْ ْع َد َش ِ
الر ِ
ْس تَْنتَ ِظ ُر
يب ّأ
ما الذي َ
وقوله يعاتب نفسه (ابن عبد ربه1774 ،م):
ِ
الغ ِّ
ض إِ ْذ َولّـ ـ ــى
أَال َوْيح قلبي للشـ ـ ـ ـ
باب َ

ت الغي ِس ْربال ـ ــي
َج َع ْل ُ
 .6الحنين إلى ٍ
زمان آخر
عبروا في شعرهم عن حنينهم وأشواقهم
إذا كان الشعراء قد ّ
تطلعهم إلى ذلك اليوم الذي يعودون فيه إلى
إلى أوطانهم ،وعن ّ
أوطانهم وأماكن ذكرياتهم– فإن ابن عبد ربه قد زاد على
مشاعر الحنين هذه حنينا آخر وذلك حينَ َحن إلى زمن غير
زمنه وكأنه يعيش اغترابا من نوع خاص بل وغربة من مشهد
خاص هي الغربة الزمنية لعوامل نفسية وظروف حياتية قد
عاشها أو فرضت عليه .وقد تمثل هذا عنده بطريقتين:
الطريقة األولى :أنه الذ عن هذا الواقع األليم في أول
حياته وشبابه إلى اللهو والخمر والغناء والهجاء والطرب والغزل
فذكر هذا وقد كثر هذا األمر في ديوانه ،فلجأ في آخر حياته
الممحصات).
للزهد فكتب شعر ( ّ
أما الطريقة الثانية :فإنه كتب أشعا اًر بدأت بذم الزمان
وانتهت بذم أهل الزمان ،وكشف عيوبهم ،وفي مقدمتها إبراز
لؤمهم واختفاء المروءة والكرم من بينهم ،وتولّي السلطة من
ليس بأهل لها ،واختفاء البركة من الدنيا بحسب المعاني
الموجودة في شعره( .ابن عبد ربه1774 ،م) وقد ورد حنين ابن
عبد ربه لزمان آخر وذمه ألهل الزمان في اثني عشر ()21
موضعاً (ابن عبد ربه1774 ،م).
ومن أقواله في التظلّم من السلطة وأهل الزمان قوله (ابن
عبد ربه1774 ،م)( :الوافر)
وَد ْهر َ ِ
دان فيه
الع ْب ُ
سادت ُ
َ ٌ
ت في جوانِبِ ِه ِ
ئاب
الذ
ث
وعا
َ
ْ
ُ
َ
ت ِم ْن ُك ِّل َخ ْي ٍـر
ام َخلَ ْ
وأي ٌ
ِ
ـالب
وُدنيا قَ ْد تََوّزَعها الك ُ
وعلى هذا النهج نفسه يقول بحسرة ال يقوى على إخفائها
(ابن عبد ربه1774 ،م)( :البسيط)
َص ْن ُحر َو ْجهي َع ْن إِذالَتِ ِه
َد ْعني أ ُ
َهلي َو َع ْن َولَِدي
ت َع ْن أ ْ
َوِا ْن تَ َغّرْب ُ
األخو ِ
لت لَهُم:
ت َع ِن ْ
ان قُ ُ
قَالوا َنأ َْي َ
ِ
ط َوى َعلَْيه َيدي
َخ َغ ْير ما تُ ْ
مالي أ ٌ
وفي تضاعيف قصيدته العينية يفصح لنا عن سوء الناس
وتبدل أحوالهم ليقول( :الطويل)
ّ
ِ
إِذا ُك ْن َ
الم ْرَء تُ ْعظ ُم َحقهُ
ت تأْتي َ
َوَي ْجهَ ُل َ
منك َ
الحق فالهَ ْج ُر أ َْو َسعُ
ِ
َوفي
احةٌ
الناس َأبدا ٌل ،وفي الهَجر ر َ
وِفي الن ِ
اتيك َم ْقَن ُع
اس َعمن ال ُيو َ
وفي حالة انهيار المعايير والقيم التي كانت تنظم المجتمع
عما إذا كان وجود
والناس ّ
وتوجه سلوكهم يتساءل ابن عبد ربه ّ
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الر ْشد بي أ َْولَ ـ ــى
كان ُّ
َو َ

أمل شفيق العمري

ظاهرة الحنين عند ...

حاتم وابن سنان وجوداً حقيقيا فيقول (ابن عبد ربه1774 ،م):
(الطويل)
ِ
أس ِرِهـم؟
أين الكر ُام بِ ْ
أبا صالح َ
ِ
ضاء
أَف ْدني كريماً فال َكريم ِر ُ
أحقاً يقو ُل الناس في ُجوِد ٍ
حاتم ٍُ
ُ
ِ
ِ
موت َعلِيِّهم
اس
الن
لئام
قاء
ب
ّ
ُ
َ ُ
ابن ٍ
و ِ
ـاء؟
سنان ،كان فيه سخ ُ
قاء
كما أن َ
موت األَ ْك َر َ
مين َب ُ
الغصة التي يبثها في هذه المقطوعة
ثم انظر إلى هذه
ّ
معاتباً زمانه قائال (ابن عبد ربه1774 ،م)( :مجزوء الكامل)
ك وأنت غير م ـ ـو ٍ
ات
طَيبــا
مالي أَ ْ
ُ
َ َ
يا َد ْه ُر َ
ِ
ص ْف َو َحياتـ ــي
صصاً بهـا
َكد ْر َ
ت َ
َجّر ْعتَني ُغ َ
في الم ْج ِد لِلغاي ـ ـ ِ
ـات؟!
سابقُـ ـوا
َين الذين تَ َ
أ َ
َ
 .7الحنين إلى الروح المشرقية
فحن إلى المرأة والى
ابن عبد ربه إلى أشياء كثيرةّ ،
لقد حن ُ
مرحلة الشباب والى الحرب وغيرها ،كما رأينا وهي مضامين
نجدها عند كثير من الشعراء في دواوينهم ،ولكني قد وجدت
نوعاً جديداً للحنين عند ابن عبد ربه األندلسي وأسميته "الحنين
إلى الروح المشرقية" وليس أد ّل على هذا من تأليف ابن عبد
ربه لكتاب "العقد الفريد" ،إذ ال يخفى مضمونه على من اطلع
عليه ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد وجدت من خالل
استقرائي لديوانه أن آخر بيت في معظم قصائده كان ينتهي
ببيت لشاعر مشرقي ،بحيث تكون القصيدة على البحر والوزن
جاز التعبير
والروي نفسه ،انه إذن (حنين موضوعي حق) إن َ
عن حنينه لتلك المرابع ،فقد وضع كتاباً في أدب المشارقة
تتضمن معاني الحنين وألفاظه ،فهو بهذا العمل
يحوي أشعا اًر
ّ
يعكس حنينه إلى المشرق وأدب المشرق ومعاني المشرقيين.
وقد َعد عبد اهلل الثقفان ابن عبد ربه شخصية تعاني من
إن شخصية ابن عبد ربه
انشطار الذات على حد تعبيره فقالّ " :
إذا ما أخضعناها لحكم عقلي نجدها قد عانت من انشطار
توزعت بين حبه لعلم المشارقة وحبه لبالده وشعوره
الذات ،إذ ّ
حاجتها للفكر المشرقي ،وهذا االنشطار جعله بين أمرين:
رفض مشرقي لعمله (كتاب العقد) ممثالً في موقف (الصاحب
بن العباد) ،وقبول أندلسي ،وقد نشأت فكرة وضعه للكتاب عن
حاجة اجتماعية فكرية ذابت أمامها ذات المفكر ،خدمة لبالده
التي هي في مسيس الحاجة لثقافة المشارقة في هذه المرحلة"
(الثقفان1771 ،م) ،على أن ابن عبد ربه لم يعبأ بما قاله
جبور2190 ،م).
الصاحب بن عباد عن كتابه ( ّ
ولعل أروع ما في شعر ابن عبد ربه مما يتّصل بموضوعنا
هذا قوله حين لم يستطع الذهاب في رحلة الى المشرق (ابن

عبد ربه1774 ،م) :وهما من أشهر شعره (البسيط)
ِ
الج ْس ُم في بلٍَد والرو ُح في َبلَِد
الج َس ِد
يا َو ْح َشةَ ُّ
الرو ِح َب ْل يا ُغ ْرَبةَ َ
ت بِ ِه
إِ ْن تَْب ِك ُِ َع ْي َ
ناك يا َم ْن َكلِ ْف ُ
ِم ْن ر ْح ٍ
ماك في َكبِ ِـدي
مة فَهُما َس ْه َ
َ
أما تضميناته فمنها تضمينه بيت عدي بن الرغالء الغساني
في قوله (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الخفيف)
ك َدوائي
ت دائِي وفي َي َد ْي َ
أ َْن َ
ِ ِ ِ
الج َوى َوَبالئــي
يا شفائي م َن َ
إِن َقلبي ُي ِح ُّ
ُس ِّمي
ب َم ْن ال أ َ
َع ِظم بِ ِه ِم ْن عنـ ِ
ٍ
ـاء
َ
في َعَناء ،أ ْ ْ
َن ألَ ّذ ُّ بِ َع ْي ٍ
ش
كي َ
ْ
ف ال ،كيف أ ْ
ِ
ومات َعزائِـي
ه
ب
ي
صبر
مات
َ
َ
ِ
مون ماذا َع ْلي ُك ُم
أيُّها الالئ َ
َحيا بِدائـِـي
أن أ ْ
َن تَعي ُشوا َو ْ
أْ
اح بِ َم ْي ٍت
لَْي َس َم ْن َ
استَر َ
مات فَ ْ
األحيـ ـ ِ
ِ
ـاء
ِّت َمي ُ
المي ُ
إنما َ
ِّت ْ َ
وهو اختيار بال شك يدلّل على ذوق رفيع لشاعر ذائقة.
 .8الحنين إلى العود والطرب والغناء ،وقد وردت في أربع ()3
مقطوعات (ابن عبد ربه1774 ،م).
ومنها هذه األبيات التي ش ّكل لنا فيها ابن عبد ربه صو ار
شعرية متكاملة لمشاهد البساتين ومجالس الملوك وميادين
كل هذا
العساكر ومجلس العاشق الملتاع في أبيات تجمع ّ
ليقول (ابن عبد ربه1774 ،م)( :الوافر)
ِ
يا م ْجلِساً أ َْيَنع ْ ِ
ت م ْنهُ أَزاه ُرهُ
َ
َ
الح ْس ِن آخـِـ ُـره
في
له
ُ
َو
أ
سيك
ن
ي
ُ
ُْ َ َ
ك
كأنما
العود فيما َبيننا َملِـ ٌ
َ
ِ
َي ْمشي الهُ َوْيَنىَ ،وتَ ْتلوهُ َعساكـ ُـره
ِ
ومثْلثـُةَ
َو َح ّن م ْن َبيننا َمثْناةً َ
ِ
ِ
تُْبدي َع ِن الص ِّ
ب ما تُ ْخفي َ
ضمائ ُرهُ
حن ابن عبد ربه الى
 .1الحنين إلى الخمرة ومجلس الشربّ :
الخمرة ومجلس الشرب ،فتغزل بها وبحاملتها وبالكأس الذي
توضع فيه ،وقد ورد في ثالثة مواضع (ابن عبد ربه،
فيتغزل قائال
1774م) .فها هو تهيجه الكأس ومن يحملها
ّ
(ابن عبد ربه1774 ،م) ( :البسيط)
ْس ْيـ ِـن
ت إِلَْي َ
َه َد ْ
أْ
ك ُح َمياها بِ َكأ َ
مس تَ َدب ْرتَهَا بِال َك ِّ
الع ْي ِن
َش ٌ
ف َو َ
كوِ
ِِ
هذي َش ِاد ٌن َغنِ ٌج
َي ْس َعى بت ْل َ َ
َكأنهُ قَ َمٌر َي ْس َعى بَِن ْج َم ْيـ ِـن
عباس عن ابن عبد
وفي هذا الشأن يقول الدكتور إحسان ّ
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ِ
بحظه من المتع المباحة ،وقد
ربه" :كان متصاوناً متديناً آخذاً
كان
أما
الخمر فال ُ
أظنهُ َ
َ
كان مغرم ًا بالغناء ويرى إباحتهّ ،
َ
يشربها فمتعتها متعةٌ كالمية ،وتوبة ابن عبد ربه كانت توبة
المتحرج ال توبة الالهي العابث" (عباس1777 ،م).
الفقيه
ّ

في وجودها وفاعليتها فهي تومئ إلى تحريك وجدان اإلنسان
وتحقيق االستكمال الوطني الذي غايته الوالء للوطن .وبذلك قد
أكون فتحت باباً جديدة في دراسة الجانب الوطني لشعر ابن
عبد ربه األندلسي ،ومعالجة نصوصه الشعرية معالجة أدبية
جديدة ،تناسب رؤية العصر الحديث وروح المعاصرة .فقد
أن ألفاظ الحنين ومضامينه التي تمثّلت بـ
خلص البحث إلى ّ
(الحنين إلى األبناء ،الحنين إلى المرأة ،الحنين إلى مرحلة
الشباب ،الحنين إلى األطالل ،الحنين إلى الحرب ،الحنين إلى
الروح المشرقية ،والحنين إلى الخمر ،والحنين إلى الطرب).
حضور الفتا في ديوان الشاعر ابن عبد ربه
ًا
قد ش ّكلت
كونت بمجموعها سمة
االندلسي صاحب العقد الفريد حتى ّ
أسلوبية والزمة تعبيرية معنوية واضحة في شعره.

المصادر والمراجع

بالغية تحليلة ألصول
الشايب ،أ ،)1833( .األسلوب (دراسة
ّ
األدبية) مكتبة النهضة المصرّية ،القاهرة ،الطبعة
األساليب
ّ
الثامنة ،ص.112
شعر يزيد بن الطثرية ،ي ،)1818( .جمع حاتم الضامن ،ط،1
بغداد ،ص.21
الشكعة ،م )1838( .األدب األندلسي ،موضوعاته وفنونه ،دار العلم
للماليين.
عباس ،إ ،)2111( .تاريخ األدب األندلسي (عصر سيادة قرطبة)،
ّ
عمان ،ص،132 ،113 ،111ومقدمة الكتاب.
الشروق،
دار
ّ
ابن عبد ربه ،ش ،)1831( .العقد الفريد ،دار الكتب العلمية ،بيروت
(المقدمة).
ُجمع شعر ابن عبد ربه تحت عنوان (ديوان ابن عبد ربه األندلسي)،
( )2118تحقيق محمد رضوان الداية ،وأحدث طبعة جمع
وتحقيق محمد أديب عبد الواحد جمران ،مكتبة العيكان (الديوان
من ص-1آخر الديوان).
عياد ،ش ،)1883( .مدخل إلى علم األسلوب ،ط 2أصدقاء الكتاب
للنشر والتوزيع ،الجيزة ،ص.22
فضل ،ص )2112( .إنتاج الداللة ،ط ،2مركز الحضارة العر ّبية،
القاهرة  ،ص.812
فروخ ،ع )1882( .تاريخ األدب العربي ،دار العلم للماليين،
بيروت .ص .812ص.21
فهمي ،م )1832( .الحنين والغربة في الشعر العربي ،معهد البحوث
والدراسات العربية .ص.81
القيسي ،ن )1811( .الحنين والغربة في الشعر العربي ،معهد
البحوث والدراسات العربية .ص.181
مطلوب ،أ ،)2112( .في الشعر العربي الحديث ،ط ،1دار الشؤون
العامة ،بغداد ،ص.121
الثقافية ّ

الخاتمة
هذه دراسة أدبية إنسانية ،تحليلّيه لظاهرة الحنين ومظاهره
ومثيراته في شعر ابن عبد ربه األندلسي ،فمن خالل حديثي
التغني والمناجاة لمن ُي َح ّن إليه
عرضت لمفهوم الغربة والحنين و ّ
من وجهة النظر األدبيه ،من خالل النصوص الشعرية البن
عبد ربه األندلسي تلك النصوص التي ما زالت حبيسة في
حسها الفني المرهف وأبعادها األدبية والشعرية،
الديوان ،فاقدة ّ
تتحسسها األمة من هذا الجانب الوظيفي الذي هو األساس
فلم
ّ

نقدية) ،ط ،8دار
إسماعيل ،ع ،)1831( .األدب وفنونه (دراسة ّ
الفكر العربي ،مطبعة السعادة .ص.832
إسماعيل ،ع )1831( .األسس الجمالية في النقد العربي( ،عرض
العامة ،بغداد ،العراق،
تفسير ومقارنة) ط ،8دار الشؤون الثقافية ّ
ص.81-81
الثقفان ،ع)2112( .م ،بحوث ودراسات أندلسية ،مؤسسة اليمامة،
الرياض .ص.21
جبور،ج ،)1831( .ابن عبد ربه وعقده ،ط ،2دار اآلفاق الجديدة،
ّ
بيروت .ص.81
البنيوية للشعر ترجمة،
جونسون ،ب )1832( .دراسة يوري لوتمان
ّ
سيد البحراوي ،الفكر العربي (مجلة) ،العدد  ،22ص.121
الحموي ،ش )1888( .معجم األدباء /إرشاد األريب إلى معرفة
األديب ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1888 ،م .ج.11/2
الحميدي ،أ )1811( .جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس ،الدار
المصرية للتأليف والترجمة ،القاهرة.82 ،
حور ،م ،)1838( .الحنين إلى الوطن في األدب العربي حتى نهاية
ّ
العصر األموي ،دار القلم .ص(.)222-211-213
ابن خلّكان ،أ ،)1823( .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،مكتبة
النهضة المصرية ،القاهرة ،م.111/1
الداية ،م )2111( .في األدب األندلسي ،دار الفكر ،بيروت،.
ص.811
ديوان جميل بثينة ،ج ،)1818( .عالم الكتب ،بيروت ،ص-112
.112
الزمخشري ،ج ،)2118( .أساس البالغة ،المكتبة العصرية ،صيدا،
ص.122
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أمل شفيق العمري

... ظاهرة الحنين عند

) الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر1881( . ف،والي
.21 ص، دار األندلس،األندلسي
، بيروت، دار النهضة،) لغة الشعر الحديث1832( . س،الورقي
.18ص
، ترجمة محي الدين صبحي، نظرية األدب،)1831( ،. و،. ر،ويلك
، المؤسسة العر ّبية للدراسات والنشر،مراجعة حسام الخطيب
.118 ص.بيروت

 دار، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،)1881( . ت،المقري
ّ
.صادر بيروت
 دار العلم،1 ط، قضايا الشعر المعاصر،)1838( . ن،المالئكة
.282/2 ج.821 – 822 ،281 ص، بيروت،للماليين
 مادة، دار الفكر بيروت، لسان العرب،)1882( . ج،ابن منظور
.) (غرب،)(حنن
،1 ط،وقدم له بسام بركة
ترجمه
،
ة
األسلوبي
،
)
1888
( . ج،مولينيه
ّ
ّ
.21 ص، بيروت،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
المؤسسة
ّ

The Phenomenon of Yearning in the Poetry of Ibn Abd Rabh Al-Andalusi
Amal Al-Omary*

ABSTRACT
This research seeks to detect the phenomenon of nostalgia in the poetry of Ibn Abd Rabbo Andalusian (d. 328
AH), that he was born and grew up and lived in Andalusia “Ouhn” to the east and the lives of easterners! Two
steps: first, stand on the poet's life for the detection of the most prominent influences that helped to highlight this
phenomenon when Ibn Abd Rabbo Andalusian, then the study has moved to address the words of nostalgia in the
poetry of Ibn Abd Rabbo and one stood on the meaning of terminological and linguistic nostalgia dispersed
between nostalgia and alienation, alienation and then offered examples survey of poetry of Ibn Abd Rabbo
“Andalusian Mostajalliah” this phenomenon through his poetry.
The research concludes that the words of yearning and its implications as: (the yearning for sons, the yearning for
the woman, the youth , the ancient places ,the war , the oriental spirit, the wine and the yearning for the music
and ecstasy) have taken a good presence in the poetical works, a thing , that made a prominent stylistic feature and
obvious expressive quality in ibn Abd rabh Poetry.
Keywords: yearning The Andalusian, Ibn Abd rabbo Rabbo.
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