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  ثامنةالمحاضرة ال
 .الغربة والحنين في الشعر االندلسي

Alienation and longing in Andalusian poetry 

لقد تنبو القدماء الى ىذا الجانب فالفوا فييا وصنفوا كتبا لعل اقدميا رسالة ابي عثمان عمرو بن  
 ىـ( الموسومة ) الحنين الى االوطان (.522بحر الجاحظ )ت

فييا بين الحنين إلى نصيٌب كبير، وحظٌّ وافر من األشعار في ىذا الفن، رابطين  ألندلسيينول 
 .إلى الشباب وأيامو وذكرياتو ال االىل والحنين األوطان، والحنين

 الرحمن ولعبد الشام والسيما المشرق من ىاجروا الذين الشعراء عمى غمب فقد والحنين الشوق اما
 فياجت االندلس في مفردة نخمة راى عندما الشام ديار الى الشوق في مقطعات ثالث الداخل
 :  قائالً  ، بمده وتذكر شجنو

 تبدددددددددددددددددددددددت  لنددددددددددددددددددددددا وسدددددددددددددددددددددد  الر ددددددددددددددددددددددافة ن مددددددددددددددددددددددة  

  
 تندددددددددددددددانت بدددددددددددددددار  الغدددددددددددددددرب  دددددددددددددددن بمدددددددددددددددد الن ددددددددددددددد    

   
 ققمدددددددددددددددددددت : شدددددددددددددددددددبي ي فدددددددددددددددددددي التغدددددددددددددددددددرب والندددددددددددددددددددو 

  
 و ددددددددددددددددو  التنددددددددددددددددا ي  ددددددددددددددددن بنددددددددددددددددي و ددددددددددددددددن ا مددددددددددددددددي

   
 نشددددددددددددددددددددددبت بددددددددددددددددددددددار   أنددددددددددددددددددددددت  في ددددددددددددددددددددددا  ريبددددددددددددددددددددددة

  
 فمثمدددددددددددددددددددى فدددددددددددددددددددي االق دددددددددددددددددددان والمنتدددددددددددددددددددب  مثمدددددددددددددددددددي

   
 سددددددددددددددقتى  ددددددددددددددواد  المددددددددددددددزن  مددددددددددددددن  ددددددددددددددوب ا الدددددددددددددد  

  
 يسددددددددددددددددددددددددد  ويسدددددددددددددددددددددددددتمر  السدددددددددددددددددددددددددماكين بالوبددددددددددددددددددددددددد 

   
 ، النوى ، التغرب االقصاء ، البين ، المنتأى ، الفراق الفاظ عمى الشاعر الحاح ويالحظ 

 حزينة أسية بنغمة يعانيو التي المرارة عمق وعن واالندلس المشرق بين وانشطار ، االفتراق
 باعطائيا النخمة وتشخيص العاطفي التركيز في الشاعر برع كما ، مؤلمة بذكريات الرتباطيا
 . المتبادلة النفسية بالعالقة يسمى فيما وجدانية ومشاركة حية انسانية مشاعر



ويتجمى الشعور بالغربة والحنين الى الوطن في اسباب منيا : الرحمة في طمب العمم كما ىي 
ىـ(  ، ومنيا الرحمة بسبب الحروب والفتن الداخمية التي حمت 304الحال عند ابن الفرضي ) ت 

ين باالندلس مثل الفتنة القرطبية ، ولعل اقوى عوامل الغربة والحنين الحروب المستعرة بين المسمم
 واالسبان . 

 فاالتجاه االول يمثل شعراء في وطنيم الجديد االندلس واقترنت ذكرياتيم بموطنيم االول .

 واالتجاه الثاني فيمثل الشعراء الذين ترعرعوا في االندلس ودعتيم الحاجة الى الرحمة عنيا 

  يقول ابن خفاجة :

 َوَقدددددددددددددددددددددد نددددددددددددددددددددداد  الَغدددددددددددددددددددددرام  َفَبسدددددددددددددددددددددَمعا أَاَجبدددددددددددددددددددددت  

  
دددددددددددددددددددددددددددددي َة   عددددددددددددددددددددددددددددداش   َ ّنددددددددددددددددددددددددددددداني الَحمدددددددددددددددددددددددددددددام  َفَرج 

   
 َفق مددددددددددددددددددددددت  َولددددددددددددددددددددددي َدمدددددددددددددددددددددد   َتَرقددددددددددددددددددددددَرَ  َفددددددددددددددددددددددا نَ م

  
 ىَيسددددددددددددددددددددي   َوَ ددددددددددددددددددددبر  َقددددددددددددددددددددد َو دددددددددددددددددددد  َفَتَضعَضددددددددددددددددددددعا

   
فمن معاني شعر الغربة والحنين التي اشار الييا الدكتور عبد العزيز عتيق الشوق الى االوطان 

اياميم وعيودىم السعيدة ومنيم  وتصوير التجربة الذاتية في ديار الغربة ومالعب الصبا وتذكر
من مدح الغربة وىم قمة وكان الشعراء يمزجون بين الحنين ومظاىر الطبيعة في صورىم الشعرية 
وتفضيل البقاء في الوطن مع الشظف والفاقة عمى االغتراب مع الغنى والسعة وتصوير ما لقيو 

، ولعل من اقدم النصوص التي بعضيم من عدم الترحيب ومن ثم الندم عمى المجازفة باالغتراب 
 وصمت الينا قول عبد الممك بن حبيب :

 احددددددددددددددددددددب بدددددددددددددددددددد د الغددددددددددددددددددددرب والغددددددددددددددددددددرب مدددددددددددددددددددددو ني

  
 أال كددددددددددددددددددددددددددددددد   ربدددددددددددددددددددددددددددددددي الدددددددددددددددددددددددددددددددي  حبيدددددددددددددددددددددددددددددددب  

   
 ويددددددددددددددددددددددددا كبدددددددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددددددادت زمانددددددددددددددددددددددددا كانمددددددددددددددددددددددددا

  
 يمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا بالكاويدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات  بيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب  

   
 والقمق الغربة بمعاني مشوب وصف وىو ، االىل فراق و الوداع مواقف ابن دراج ووصف
 وىو(  االسرى التعمق) بـ تسميتو يمكن ما وىو ، بو تعمقيم وشدة اسرتو فراق ،مصوراً  والضياع
 .  :  قولو ذلك ومن ، وريادة جدية فيو موضوع



 ولمدددددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددددددانت لمدددددددددددددددددددددددودا  وقدددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددا

  
 ب دددددددددددددددددددددددددددددددبر  من دددددددددددددددددددددددددددددددا  ندددددددددددددددددددددددددددددددة  وزفيدددددددددددددددددددددددددددددددر

   
 تناشددددددددددددددددددددددددددددني   دددددددددددددددددددددددددددد المدددددددددددددددددددددددددددودة وال دددددددددددددددددددددددددددو 

  
 وفدددددددددددددددددددددي الم دددددددددددددددددددددد مبغدددددددددددددددددددددوم النددددددددددددددددددددددان  دددددددددددددددددددددغير  

   
 بمرجددددددددددددددددددددددددددددو  ال  دددددددددددددددددددددددددددداب ول  دددددددددددددددددددددددددددد    ّيددددددددددددددددددددددددددددي 

  
 بموقددددددددددددددددددددددددددددد  ا دددددددددددددددددددددددددددددوان الن دددددددددددددددددددددددددددددوس  بيدددددددددددددددددددددددددددددر  

   
 تبدددددددددددددددددددددددددددددوأ ممندددددددددددددددددددددددددددددو  القمدددددددددددددددددددددددددددددوب ومّ ددددددددددددددددددددددددددددددت

  
 لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا ر  مح وفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  ونحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور  

   
 بو شعر وما واالدباء العمماء من بيم التقى فيما وانما فقط اسموبو في االدبي الجانب يكمن وال
 االغصان احد قطع ، دمشق في كان أنو ويحكى ، الغربة من عانو وما وطنو الى الحنين من

 :   قائالً  وانشد كبيرة شجرة من الصغيرة

 ال تغتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن و ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

  
 واحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ر ت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري  الندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو 

   
 امددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  الغ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن   ا

  
 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار  اال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   و 

   
أبي عيسى، ُيصوِّر مشاعره، ويعرضيا مع أحاسيسو، بعد  فيذا القاضي، أبو عبد اهلل محمد بن

غيرىا، يوَميا َذَرَفْت عيناه الدمع عمى أيام الشباب، التي كانت في أن خرج من األندلس إلى 
جبين الدىر كواكَب سواطَع، ونجوًما لوامَع، فيي أيام مكتظَّة بالمآِثر والمعالي؛ حيث كان يتنقل 
في قرطبة، بين األحبَّة في إيناس وأمان، وقد أعاد إليو ذكراىا ُوْرٌق مغرِّدة، فإذا بو حينئذ ُيِقيم 

ازنًة بين ماِضيو المجيد، وشباِبو السعيد، الذي التَحف بنضارتو، وأتَحف روَحو ببيجة رفاقو مو 
 من البسيط: وبين حالو المروِّع في المشيب؛ فيقول -وأحبتو 

َغدددددددددددددددددددددددددددددر دة ر    م  دددددددددددددددددددددددددددددن  و   مدددددددددددددددددددددددددددددا ا أ َكاب دددددددددددددددددددددددددددددد  م 

  
دددددددددددددددددددددز    َمي ددددددددددددددددددددداس     مددددددددددددددددددددد  قضددددددددددددددددددددديب  بددددددددددددددددددددد ات الج 

   
و ا َشددددددددددددددددددددَجا قمددددددددددددددددددددَب ال مددددددددددددددددددددي   َن َشددددددددددددددددددددج   َفَ دددددددددددددددددددد    َرد د 

  
ددددددددددددددن َبدددددددددددددداس   ددددددددددددددب  م  ددددددددددددددرة   رفددددددددددددددت  فددددددددددددددي الح   فددددددددددددددي َ ب 

   
نددددددددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددددددددز مَن الماضدددددددددددددددددددددددددددي بق ر َبددددددددددددددددددددددددددددة     ك ر 

  



ينددددددددددددددددددددددداس   دددددددددددددددددددددددن  وا   بدددددددددددددددددددددددين ا حب دددددددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددددددي َأم 

   
ددددددددددددددددددددددبابة  لدددددددددددددددددددددددوال  مددددددددددددددددددددددة  َشدددددددددددددددددددددددر َفت      ددددددددددددددددددددددم  ال  

  
دددددددددددددددددددددددددددي  َفَ دددددددددددددددددددددددددددي َرت  َقم َبددددددددددددددددددددددددددد   كالجَندددددددددددددددددددددددددددد    الَقاس 

   
باكًيا شباَبو وَمعاىَده، وِحَمى أحبابو،  وعمى مثل ىذا المحن َيْعزف أبو بكر محمد بن أزرق،

ًبا ِمن َتواُرد األحزان، وتواُفق األشجان بينو وبين ىذا الطائر  وخاصة غانيتو، التي وليتو، متعجِّ
، فيقول با ووطِنو ُمِحبٌّ ، وِلعْيد الصِّ ؛ فكالىما َصبٌّ  من السريع: الشجيِّ

 َ ددددددددددددددددددددددددد   َ م دددددددددددددددددددددددددَم الّ دددددددددددددددددددددددددا ر  فدددددددددددددددددددددددددي َأي كددددددددددددددددددددددددد 

  
مدددددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددددددا ر  بددددددددددددددددددددددددددددددددبن  قمبددددددددددددددددددددددددددددددددي   لمح 

   
و     ددددددددددددددددددددددددددددددبا َشددددددددددددددددددددددددددددددج  ددددددددددددددددددددددددددددددَد ال     ك رنددددددددددددددددددددددددددددددي َ   

  
دددددددددددددددددددددددددددددددددبا  اك دددددددددددددددددددددددددددددددددر    وك ددددددددددددددددددددددددددددددددد   َ دددددددددددددددددددددددددددددددددب  لم  

   
م   سددددددددددددددددددددددددددددددَق      ددددددددددددددددددددددددددددددود ا ل ددددددددددددددددددددددددددددددم  ب ددددددددددددددددددددددددددددددالح 

  
دددددددددددددددددددددددددددددددددددر  م  َنددددددددددددددددددددددددددددددددددداثر   ك  ددددددددددددددددددددددددددددددددددد   َلددددددددددددددددددددددددددددددددددد       َدم 

   
عبارات افتَتحيا الشاعر بتعجُّب، واختَتميا بُدعاء؛ بياًنا إلقامتو بين حيرة ووجد، وىذا يصوِّر مَدى 

ن.صبره عمى   ُغربتو، ووفائو لمعيد َشبيَبِتو، وقد قسا عميو الزمان، وقاله الخالَّ

 يقول الشاعر يصف البحر الذي يفصمو عن احبتو بعد رحيمو لمحج  :

  ن  ددددددددددددددددددددددددددددني البحدددددددددددددددددددددددددددر  دددددددددددددددددددددددددددن مدددددددددددددددددددددددددددو ني

  
 و يندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي باشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواق ا زا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

   
 فقددددددددددددددددددددددددددددددددددد ز ددددددددددددددددددددددددددددددددددر  لددددددددددددددددددددددددددددددددددي مكددددددددددددددددددددددددددددددددددة

  
 بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانوار كعبتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الزا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة

   
 

وىذا ابن دراج القسطمي، يبكي شباَبو، الذي َبِمَيْت ُبُروده وثياُبو، ويندب دياره، التي كانت عامرة  
أياَمو بصنوف المَّيو والتصابي، معدًِّدا توابع فقِده، وما كثَّرت لديو من حسرات، وتتابع اآلىات 

 من الطويل: فيقول

 أضددددددددددددددددددددددان ل ددددددددددددددددددددددا فجددددددددددددددددددددددر  الن َ دددددددددددددددددددددد  َفَنَ َاَ ددددددددددددددددددددددا

  
دددددددددددددددددددددَن  ب َحدددددددددددددددددددددر  َ وا دددددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددددن الدددددددددددددددددددددد ن      الم ض 

   



  ل  أن يقو :

 
   

د      فيددددددددددددددددددددددا َلمش ددددددددددددددددددددددباب الغدددددددددددددددددددددد   أن دددددددددددددددددددددد  ب ددددددددددددددددددددددر 

  
ددددددددددددددددددددددو  َجدددددددددددددددددددددد   َسددددددددددددددددددددددَ ا ا  ويددددددددددددددددددددددا َلريددددددددددددددددددددددا   ال م  

   
 ومدددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددي  ال الش ددددددددددددددددددددم س  َحم دددددددددددددددددددت  بم  رقددددددددددددددددددددي

  
يدددددددددددددددددددددددددددوَن الغانيدددددددددددددددددددددددددددات  َسدددددددددددددددددددددددددددَنا ا َشددددددددددددددددددددددددددد      فب  

   
دددددددددددددددددددبا  ددددددددددددددددددداَر المشددددددددددددددددددديب  َسدددددددددددددددددددواَد ا  و دددددددددددددددددددين  ال  

  
دددددددددددددددددددددددَد ت م دددددددددددددددددددددددى أ رَا ددددددددددددددددددددددداَفَعدددددددددددددددددددددددن  أ     َ دددددددددددددددددددددددي ن  َبع 

   
ددددددددددددددددددددددَرد د    َسدددددددددددددددددددددد م   مدددددددددددددددددددددد  َشددددددددددددددددددددددر    الش ددددددددددددددددددددددباب  م 

  
دددددددددددددددددددددددددددددد  الغانيددددددددددددددددددددددددددددددات  و  ددددددددددددددددددددددددددددددا  و   ددددددددددددددددددددددددددددددا ل َو  

   
 س ددددددددددددددددددددددوم ار ويددددددددددددددددددددددا لددددددددددددددددددددددديار الم ددددددددددددددددددددددو أقددددددددددددددددددددددَوت  

  
ددددددددددددددددددددددددددددت  مغاني ددددددددددددددددددددددددددددا وَ ددددددددددددددددددددددددددددم  َ ددددددددددددددددددددددددددددَدا ا  وَمح 

   
الوجوَد ر بياض المشيب سواد عين الشباب، الذي كان َيرى بو اواستع، الشباب  ولما بان عنيم 

جمياًل، كُثر ليم ُمُثول ذكرى الميو والسرور، ووحشة آثار الديار، ومرارة ىجر الِحَسان، وجفاف 
 رياض األنس.

فيا ليم من رجال ُيصوِّرون بخاطرىم ولبِّيم، ومشاعرىم، مالعَب ِصباىم، فتيفو إلييا أرواحيم، 
لى الرفاق واألحباب ؛ ولذا فإنيم كثيًرا ما َيطمبون ِمن وتضطرم نيراُن الحنين واألشواق إلييا، وا 

با، ومالعب الحسان، ومنبت السرور  ُسحب الربيع المبادرَة بسْقي ىذه األطالل، ميادين الصِّ
 .زىر، محدثة عن عيد الشباب األزىرواألشجان، ِلتُثمر وتُ 

 يقول ابن زيدون في حنينو :

  ميمددددددددددددددددددددددددددي ال ف ددددددددددددددددددددددددددر يدددددددددددددددددددددددددددوم وال اضددددددددددددددددددددددددددح 

  
 اضددددددددددددح فمددددددددددددا حددددددددددددا  مددددددددددددن امسدددددددددددد  مشددددددددددددوقا كمددددددددددددا 

   

 المصادر :  

 االدب االندلسي ، أ.د. منجد مصطفى بيجت . -



الوافي في تاريخ االدب العربي في االندلس موضوعاتو وفنونو ،  -
 أ.د. عمر ابراىيم توفيق . 

 


