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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني ال

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 هـ(750االغرتاب يف شعر صفي الدين احللي )ت 

 السادانّيمحد حسني حممد َأ

18/9/2021 تأريخ القبول:       6/8/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 اصفي الدين الحلي من الشعراء الفرسان، شارك في معركة زوراء )العراق( ثأر          
إلى ماردين ومدح ملوكها، وأجاد في موضوعات  بلى فيها بالء  حسنا ، ثم رحللخاله، وأ  

الشعر جميعها، وبعد قراءة شعره وجدت معاناته الحقيقة في اغترابه وكثرة ترحاله التي 
ما كان  –ا حيان  أ   –وصفها في أشعاره، فقد تغير أصحابه، وخالط أناسا  كثيرين، وفقد بينهم 

ذكر عزة أهله عندما كانوا أسياد يملكه من سلطة وجاه، وأحّس ببعده عن موطن صباه، وت
الحلة، والسيما بعدما تقدم به العمر أو فقد بعض حقوقه، كل ذلك جعل االغتراب 

سلوب االجتماعي والمكاني والزماني والنفسي حاضرا  في قصائد، ومقطعات مستقلة، وبأ  
صر مؤثر يدل على تمكنه، مع إجادته الصنعة التي قوم بها أسلوبه فنقل لنا واقع الع

 .وظروفه
 .ضياع، نفسي، حقوقالكلمات المفتاحية:     

 تمهيد:
منذذذ القذذدم عذذاا االنسذذان مّيذذاال  إلذذى أخيذذه االنسذذان، فهذذو اجتمذذاعي الطبذذع، يعذذيا   

مذذع غيذذره مذذن بنذذي جنسذذه، يكذذّون معذذه عالقذذات تحذذددها القذذيم والمبذذاد  التذذي تسذذود عصذذره، 
الجميذذع بحقذذوقهم فذذي السذذكن والعمذذل  كانذذت سذذماوية أو مذذن قبيذذل البشذذر، يتمتذذع فيهذذاأسذذواء  

 واالنتقال وممارسة الطقوس.
ذ ينذذذذال بعضذذذذهم إ ؛مبذذذذاد  والحقذذذذوق ال تمذذذذن  لكذذذذل النذذذذاسعلذذذذى أن هذذذذذه القذذذذيم ال          

حقوقذذه، ويتجذذذاوز بعضذذذهم احخذذذر علذذذى حقذذذوق غيذذذره، عنذذذدها يحذذذّس المذذذرء بذذذالظلم واخذذذتالل 
. 1لتمذذذذرد أو االنسذذذذحاب والخضذذذذوعالمذذذذوازين، وقذذذذد يضذذذذطر أحيانذذذذا  إلذذذذى الهجذذذذرة أو إعذذذذالن ا
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يظهذذر ذلذذك علذذى سذذلوكه وتصذذرفاته، فتصذذدر منذذه وهذذات ولوعذذات، أو يصذذور حالتذذه ومذذا و 
مذذن خيذذر الوسذذائل فذذي  اأو شذذعر   انثذذر   األدب أصذذابه وأصذذاب مجتمعذذه بطرائذذق شذذتى، يكذذون

مذذر ظهذذر جليذذا  فذذي حيذذاة الشذذاعر صذذفي الذذدين الحلذذي، الذذذ  هذذذا األو بيذذان تلذذك الحذذاالت. 
لى أيامه في مدينة الحلة، التي كانت تحذت إمذرة أخوالذه مذن بنذي المحاسذن، وتعلذم عاا أح

"ودرس  فيهذذا اللغذذة العربيذذة وودابهذذا فذذي شذذبابه ومذذارس الفروسذذية والصذذيد واأللعذذاب المسذذلية 
"...1 

وحدث أن ق تل خاله في خذال  علذى رئاسذة الحلذة، مذع ول أبذي الفضذل ممذا دعذاه  
هذذ، وأبلذى فيهذا بذالء  حسذنا ، 701ذلذك فذي واقعذة الذزوراء سذنة إلى طلب الثذأر لخالذه، وكذان 
 وقال فيها قصيدته المشهورة:

س ل الِرماح  الع والي ع ن م عالينا          و ِاست شِهد  البيض  ه ل خاب  الر جا فينا
2 

ذ غذذادر الحلذذة والعذذراق إلذذى مذذاردين حيذذث الملذذوك إ، الكنذذه دفذذع جذذراء ذلذذك ثمنذذا  غالي ذذ       
نذذي أرتذذق، فعذذاا فذذي حمذذايتهم، وظذذل مذذن هنذذاك يرسذذل الرسذذائل واألشذذعار إلذذى أهلذذه مذذن ب

سذالمي مذن تنقذل خاللهذا فذي أرجذاء العذالم ا ِ  ويحّن إلى أرض الحلة، وعاا غربة حقيقيذة،
رضذذه ومذذا أصذذابه مذذن الشذذام ومصذذر والحجذذاز والعذذراق وغيرهذذا، لذذم يهذذدأ لذذه بذذال ولذذم يذذنس  أ  

وعذذذانى أنواعذذذا  مذذذن االغتذذذراب. ولذذذو أردنذذذا بيذذذان معنذذذى  ظلذذذم، وظذذذّل يتذذذذكرها طذذذوال حياتذذذه،
فهذذي متعذذددة، ففذذي اللغذذة نجذذد صذذاحب لسذذان  العذذرب يقذذول: "  ؛االغتذذراب وتوضذذي  معالمذذه

: الذذذذذهاب والتنحذذذذي، وبالضذذذذم النذذذذزوح عذذذذن الذذذذوطن كالغربذذذذة واالغتذذذذراب والتغريذذذذب،  الغ ذذذذرب 
نسذذذانية يم والمثذذذل ا أمذذذا اصذذذطالحا فهذذذو يعنذذذي " فقذذذدان القذذذ 3والغذذذروب : غيذذذوب الشذذذمس.."

 خذريننها توسذعت لذدا احأعلى  4نسان ويستعبده.."والخضوع لواقع اجتماعي يتحكم في ا 
فذذدلت " علذذى جوانذذب ماديذذة محسوسذذة تتمثذذل بالبعذذد الحقيقذذي عذذن األهذذل والذذوطن بمحذذض 
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و بعذذذذدمها، مذذذذن خذذذذالل النفذذذذي والتغريذذذذب، وجوانذذذذب معنويذذذذة تتعلذذذذق بذذذذاألثر النفسذذذذي أا رادة 
المتمثلذذذة بعذذذدم االنسذذذجام أو الذذذتالؤم مذذذع  الوسذذذط أو المجتمذذذع الذذذذ  يعذذذيا فيذذذه والروحذذذي 
 2نفهم من ذلك أن المعنى األساس لالغتذراب يذدور " حذول فكذرة البعذد واالقصذاء" 1االنسان"
تعذدد "معناهذا فذي البعذد والنذزوح عذن الذوطن إلذى م عذانج ظلذت فذي جوهرهذا محتفظذة  ومن ثم  

 3خذذرا غيذذر ماديذذة"أ  اوزت بذذه المكذذان وربطتذذه بسذذياقات معرفيذذة بفكذذرة هذذذا البعذذد، ولكنهذذا تجذذ
كل ذلك يعنذي تغيذر أحذوال المذرء مذن النذواحي االجتماعيذة والسياسذية واالقتصذادية وغيرهذا، 
ممذذا يذذذؤثر علذذذى سذذذلوكه، نحذذاول بيذذذان تلذذذك الحذذذاالت التذذذي أعلذذن عنهذذذا الحلذذذي خذذذالل سذذذنّي 

 حياته:

معظم  داخل معاني االغتراب فيسبق أن أشرنا إلى ت االغتراب االجتماعي : -1
، فذاالغتراب االجتماعي يذرتبط كثيرا  4راء الدارسينوموضوعاته من خالل استقراء 

باألوضاع السياسية واالجتماعية التي يعيشها الفرد، إذ يدل على "الشعور بالعجز 
كما -وقد عاا الحلّي  5وانعدام القدرة على مواجهة النظام القائم واألحداث الجارية.. "

في مدينته وبين أهله وأصحابه في عّز ورخاء، وعندما نزح إلى ماردين وتحول  -بينا
إلى غيرها من األماكن ظهر ذلك جليا  في حياته وسلوكه، فقد عاشر أناسا  لم ير  فيهم 
ما كان يجده في مجتمعه األول، والحظ أيضا  تغيرا  من بعض أصحابه الذين تظاهروا 

يطرح أسئلة كثيرة مبينا  في أشعاره تغير الناس مع تغير ظرو   له بالود، عندها بدأ
ليها الشعراء قديما ، من ذلك قول الحلّي في أحد إالمرء، وتلك صفة معيبة أشار 

 أصحابه الذ  تركه ساعة الشدة: )المتقارب(
رِّ ال ي جمذذذذ ل   ذ ِلك  ِبالح  ميال  و أ خل فتذذذذذذ ه        و   و ع دت  ج 
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ق لت   حف ل  و  حف ل  الج  ِبأ ن ك  لي ناصذذذذذذذذِذٌر     ِإذا قاب ل  الج   
ط م  فيِه الق نا الذ ب ذذذذذذل   رت ك  في م عر كج      ت ح  ك م ق د ن ص   و 
ل يذذذذك       ف أ عِجب  ِبالق وِل أ و أ عِجل   ل ست  أ م نُّ ِبِفعلي ع  و 

1  
خالصذذذا  لمذذذا وعذذذده بذذذه، ويذذذّذكره إمنذذذه  يبذذذين الحلذذذّي اخذذذتال  صذذذاحبه الذذذذ  كذذذان يرجذذذو     

ذلذك مذن صذفات الرجذل الصذادق  ألن   ؛بصنيعه الجميل ودفاعه عنذه سذاعة الشذّدة دون مّنذة
خذذذالق إقذذديما  وحذذديثا ، لذذذذا بذذدا االغتذذراب واضذذذحا  عنذذد الحلذذّي، فقذذذد وجذذد اختالفذذا  كبيذذذرا  فذذي 

عندما قذال " ويذة النفذاق  ليها الرسول إالناس، تدل على النفاق، وهي مسألة خطيرة أشار 
ذا اؤتمذن خذان" ذا وعد أخلذ  واذ سذلوب سذهلج وقذد أشذار إلذى ذلذك بأ   2ثالث إذا حّدث كذب واذ

مذع  3وواض  وبسردج جميل، وعلى بحر المتقارب "الذ  يصذل  للعنذ  أكثذر منذه فذي الرفذق"
، كيذ  ال وهذو يعاتذب صذاحبا  قذد وعذده وأخلذ  معذه الوعذد 4"التعبير عذن العاطفذة الجياشذة"

لذذذذلك يصذذذذرح بذذذذاختال  طبذذذائع النذذذذاس، فمذذذذنهم المخلذذذذه الصذذذادق ومثالذذذذه الحلذذذذي، ومذذذذنهم 
 المنافق والمخادع، ولكل واحد منزلته في المجتمع وعند اهلل، يقول : 

ت  ق در  الِرجا          ِل ف ت عل م  أ يُّه م  األ كم ل   ِبذا ي ت فاو 
5 

ينطلذق مذن أخالقذه الحميذدة، وصذفاته  تكررت هذه الصور لديه مرات عدة،  وبمذا أنذه      
حسذاس مذرج يخذال  الشذرع والمجتمذع غريبذا ، وهذذا مذا دفعذه إلذى ا أاألصيلة، لذلك وجد كل 

بالمرارة واأللم واالغتراب في مجتمع مضذطرب ال يذأمن فيذه صذاحبه، ثذم ينظذر إلذى التذاري  
الشذذعراء، الذذذ   فيذذرا أمثلذذة عذذدة ممذذا وجذذده علذذى مذذّر األيذذام، عنذذدها يسذذتعين بقصذذيدة أحذذد

ه عذاا ن ذوص  قوما  عاا بينهم، لكنهم تخّلوا عنه وتركوه وحيدا  ساعة الشدة، فيتمنى لذو أ  

                                                 

 .68/ 1ديوانه  1
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، 2ا لقذريط بذن أنيذ  العنبذر أبيات ذ 1في عصر وخر، أو بين أقوام وخرين يقول الحلي مخمسا  
 تتشابه فيها حالته مع حالة ذلك الشاعر، يقول: )البسيط(

 وضاع  حقي  بين  العذِر والعذذذلِ         كم حيلييا للحميةِ  ضاقْت بين
 فقلت  مع قلةِ  األنصاِر والخوِل:      "لو كنت  ِمن ماِزنج لم ت ست ِبْ  إِبلي

 ب نو الل قيط ِة ِمن ذ هِل بِن ش يبانا"

ذذذذن   ّيِهْم س ك  ،       ولهْم ن زيٌل، ولي في ح   لو أّنني بر عاةِ  الع رِب م قتِرن 
،      "إذْن لقام  بنصر  معشٌر خشذذذذن  ومسني في   حم ى أبنائهْم حذزن 

 3عند الحفيظة إن ذو لوثة النا"

ي صراحة عدم رضذاه، وشذعوره باألسذى لمذا وجذده مذن أصذحابه الذذين تركذوه، يعلن الحلِّ     
فقد أخذ بثأر خاله، ولو وجد عونذا  ومذؤازرة مذن النذاس لمذا غذادر موطنذه، وتلذك داللذة علذى 

ه وعيشذذذه مغتربذذذا ، مشذذذيدا  بتلذذذك القصذذذيدة التذذذي هزتذذذه ووجذذذد فيهذذذا صذذذدا لجرحذذذه ضذذذياع حقذذذ
الناز ،  فلو أنذه عذاا بذين أنذاس وخذرين لهذم الحميذة علذى جذارهم، ويناصذرون الحذق، لمذا 

صذابه اء فذي البذواد  وأ  شذد  ول به الحال إلى هذه الغربة، متمنيا  لو أنذه عذاا بذين العذرب األ  
صذيل ال يقبذذل أن ي ضذذام صذذاحبه أو جذذاره حتذذى العربذذي األ   ألن   ؛ا بنصذذرهالسذوء لقذذاموا جميع ذذ

لذو قذدم جذراء ذلذك مالذه أو أوالده، لذذلك " لذم تقذ  النقمذة االجتماعيذة عنذد الشذعراء عنذد حذذد 
حساسذهم العذارم بذالغبن، بذل اسذتطاع الشذاعر أن إفقذدانهم لمذا هذم جذديرون بذه، أو عنذد حذّد 

 4ليه المجتمع من الخراب"إفيما وصل  يوسع دائرة الرؤيا أمام عينيه، فينظر

                                                 

التخميس: أن ينظم الشاعر ثالثة شطور على رو  صدر البيت فيعود البيت مؤلفا  من خمسة شطور،  1
 -بد الرزاق محي الدين د. ع –تتمة لملحق أمل احمل  -بعد أن كان مؤلفا  من شطرين" "الحالي والعاطل

 .170 -1971 -النج  
 -1979 -4ط -بيروت -خير الدين الزركلي -شاعر جاهلي، في حياته غموض. ينظر: االعالم   2
5/ 195. 
 .29ألبي تمام الطائي  –، وتنظر القصيدة المخمسة في: ديوان الحماسة 125/ 1ديوانه  3
 -حنان أمين  –أطروحة دكتوراه  –المرابطين عصر  الطوائ  و  –االغتراب في الشعر االندلسي  4

 .127 -1997 -كلية احداب  -جامعة دمشق -اشرا  أ.د: علي دياب 
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يفخر الحلّي بعد ذلك بقومه، مشيرا  إلذى أفعذالهم السذابقة قذديما ، وهذي مسذألة تعذار  عليهذا و 
وفقذذدان العذذون وغيذذر ذلذذك، يلجذذأ إلذذى القذذديم، يذذذكر  ،النذذاس، عنذذدما يحذذس المذذرء بالخذذذالن

وينقذذل حالذذة مشذذابهة  اجتمذذاعي، يتنذذاه الحلذذي مذذع التذذراث تاريخذذه الزاهذذر، وفيهذذا اغتذذراب
 لحالته فيقول: 

 هلل ق ومي األ ولى صانوا م ناِزل هذذْم      عن الخطوِب، كما أفنوا م نازلهم   
 ال تجسر  األسد  أن تغش ى مناهلهم،      "قوٌم، إذا الشّر أبدا ناجذيِه لهم  

رافاتج وو حدانا" طاروا إليه ز 
1 

ذا أصذابهم مكذروه تصذدوا هؤالء هذم قذوم الشذاعر صذانوا األرض وداف      عذوا عذن الحذق، واذ
ه يتأس  لما ول اليه الناس من قومه وغيرهم في ترك األعرا  التذي كذانوا يفتخذرون له، لكن  

السذذذكينة  ىلذذذإبهذذذا، هذذذم اليذذذوم أكثذذذر قذذذوة وعذذذددا ، علذذذى أنهذذذم ال يذذذدافعون عذذذن الحذذذق ومذذذالوا 
مذر جعلذه يتذوّجس مذن ا األ  هذذو والهدوء، التي كانت سذببا  فذي تراجذع القذوم وضذياع حقذوقهم. 

فذذي غربتذذه وابتعذذاده عذذن أهلذذه عنذذدما التجذذأ إلذذى ملذذوك بنذذي أرتذذق،  والسذذيماحالذذة مريبذذة،  كذذلِّ 
ويبدو أنه لم يجد الراحة واألمان فذي كذل األحذوال، فقذد وجذد هنذاك أيضذا  مذا يذنّغه حياتذه، 

بعذض حقوقذه،  -اأحيان ذ -ل ما يريذد، علذى أنذه فقذد ك 2وكما بينا فقد أعطاه الملك المنصور
طالبذذا  منذذه رّد حّقذذه مذذن لصذذوه  3منهذذا قولذذه مخاطبذذا  الملذذك الصذذال  ابذذن الملذذك المنصذذور

سذذذذرقوا داره واحتمذذذذوا بشذذذذخه قذذذذو  ال يسذذذذتطيع معهذذذذا رّد مالذذذذه، يقذذذذول فذذذذي مقدمذذذذة مذذذذؤثرة: 
 )الكامل(

قِّ فيِه م ظِلذذ ذذذذذذذذذم       و ه وا  ط ريق  الح  طٌب ِلسان  الحاِل فيِه أ بك   ذذذذذذذذم  خ 
فُّعذذذذذذذذا       ع ن ف صِلها و الخ صم  فيها ي حك ذذذذذذذذم   م ت  الق ضاة  ت ر  ق ِضي ٌة ص   و 

                                                 

 125/ 1ديوانه  1
هذ. )ينظر 712المنصور: هو غاز  بن قر  أرسالن بني أرتق المارديني، صاحب ماردين، توفي عام  2

 (1/34هاما الديوان 
هذ. )ينظر: هاما الديوان 766الملك المنصور السابق، توفي عام الملك الصال : هو شمس الدين ابن  3
1/34) 
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م   ذذذذذذذذذذذذذذذذر  بت ه  و ح شاش تي ت ت ض  بير  ِبها ي ساِئل  م ن ل هذذذا      ف أ ج   أ مسى الخ 
 ت در  ف الم صيب ة  أ عظ ذذذذذذذذم   ِإن ك نت  ما ت در  ف ِتلك  م صيبذذذذ ٌة      أ و ك نت  

ي ؤِلذذذذذذذذذذذذذم   رُّ يوِجع ه  الك الم  و   أ شكو ف ي عِرض  ع ن م قالي ضاِحكا       و الح 
ن مذذذذذذذا      ِله وا الق لوِب س رير ٌة ال ت عل ذذذذذذذذذذم   ما ذاك  ِمن ف رِط الحياِء و اِذ
1 

بحذر الكامذل بتفعيالتذه  وظف ذااألمذر جلذل، مبدأ الحلي قصيدته دون مقدمات، كون 
نسذذانية ومذذن ثذذم االفصذذاح " بمذذا يخذذتلن فذذي الصذذدر مذذن المتكذذررة مذذع مالءمتذذه للعواطذذ  ا 

 . 2شدة األلم وحرقة الحزن "
ْطذذذٌب(، 3ومذذذن خذذذالل قافيذذذة المذذذيم المشذذذهورة بقذذذوة ايقاعهذذذا ، وكذذذان االبتذذذداء بلفذذذظ )خ 

ملذذة، كذذي يجلذذب اهتمذذام الملذذك الصذذال   داللذذة علذذى حصذذول أمذذر صذذعب، دون أن يذذتمم الج
عنذذذدما يكذذذون الخصذذذم قويذذذا  فذذذي حذذذين هذذذو  ماوالسذذذي  والحضذذذور، فذذذالحق ال ي ؤخذذذذ إال غالبذذذا ، 

مغتذذذرب الئذذذذ بهذذذم، وحمايتذذذه واجذذذب علذذذيهم، فأصذذذبحت قضذذذية سذذذرقة داره أمذذذرا  شذذذغل النذذذاس 
، لذذذلك جميعذا ، حتذى القضذذاة لذم يسذذتطيعوا فصذلها، كونهذا تخذذه شخصذا  ال يمكذذن مواجهتذه

صار طريق الحق صعبا ، والذ  يسلكه قد يتعذرض ألذا، مسذتفيدا  مذن عجذز بيذت المتنبذي 
 في مخاطبة سي  الدولة الحمداني: 

 4يا أعد ل  الّناِس إاّل في م عام ل تي        فيك  الِخصام  و أنت  الخْصم  و الحك م  

الخبيذذر أو  –ى  وحرقذذة فذذي أسذذ -فعلذذى الذذرغم مذذن معرفذذة الحقيقذذة، نجذذده يخاطذذب           
واجذذذذب الراعذذذذي  مذذذذا السذذذذلطان، إن كذذذذان ال يعلذذذذم الحقيقذذذذة فهذذذذي مصذذذذيبة، ألن  القاضذذذذي، ولرب  

ن كذان يعلذم الحقيقذة  )الوالي( معرفة كل شيء ومحاسبة المقصر ورّد الحقوق ألصحابها، واذ
 عذذالن الحقيقذذةإلذذذلك ال يسذذتطيع القاضذذي  ا؛فالمصذذيبة أكبذذر، وهذذي داللذذة علذذى فشذذل إدارتهذذ

                                                 

 .1/128ديوانه  1
 - 1955 -1ط -القاهرة -د. عبد اهلل الطيب المجذوب –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  2
1/283. 
ل/ بغداد د. ماهر مهد  هال –ينظر: جرس األلفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقد  عند العرب  3
-1980-  138. 
 .4/62 -د.ت  -بيروت  -شرح ديوان المتنبي، وضعه: عبد الرحمن البرقوقي 4
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ومحاسذذذبة السذذذارق ورّد مذذذال الحلذذذي، فقذذذد عذذذاا الشذذذاعر اغترابذذذا  اجتماعيذذذا  حقيقيذذذا ، إذ تذذذرك 
يتذذابع كالمذذه مسذذتخدما  أرضذذه والتجذذأ إلذذى أنذذاس يطلذذب مذذنهم الحمايذذة، ووجذذد عكذذس ذلذذك، و 

 يثير حفيظة السلطان، وبين له تظلم الناس في ظل حمايته، يقول:ل ؛السخرية
ي نع ذذذذذذذذذذم  ف الل ه  ي حر س  ماِردين  ف إِ   ن هذذذذذذذذذذذذا       ب ل ٌد ي ل ذُّ ِبها الغ ريب  و 

بِر األ رقذ م   ي عوث  في غاِب الِهز  لى الل يِث الط ال      و   1أ رٌض ِبها ي سطو ع 
مِحذذذذم   مير  ت ح   حال ت ِبها األ شياء  ع ن عاداِتهذذذذذذا      ف الخيل  ت نه ق  و الح 

ذذذذذذم  ي جني ِبها الج ي رح  ل    ِبالط الِق و  اني ف ِإن ظ ِفروا ِبذذذذِه      ي وما  ي ح 
2 

سذذلوب سذذاخر، وبأ  ، أجذذاد الحلذذي فذذي عذذرض صذذورة المدينذذة التذذي يعذذيا فيهذذا )مذذاردين(     
يتجذذاوز فيهذذا صذذغار الظبذذاء علذذى الليذذث الهصذذور، ويغيذذر علذذى األسذذد األرقذذم، فذذي صذذورة 

ر سذوءا ، فالخيذل أصذبحت تنهذق فذي حذين الحميذر أصذبحت مذو استعارية هزلية، وتحولذت األ  
ن أرادوا سذذذذجنه أو  تحمحذذذذم فذذذذي صذذذذورة كنائيذذذذة سذذذذاخرة أخذذذذرا ألن المجذذذذرم يسذذذذرح ويمذذذذرح واذ
محاسذذبته ينجذذو بالقسذذم الكذذاذب أو بالحيذذل فذذي شذذكوا صذذارخة مقدمذذة إلذذى السذذلطان، مادحذذا  

 :إياه ومحرضا  على رّد حقه قائال  
ِلك  ال ذ   في ع صذذذذِرِه     ك لُّ الم لوِك ِلع دِلِه ت ت ع ذذّلذذذذذذذ م   يا أ يُّها الم 

م    ال ت طِمع ن  ذ و  الف ساِد ِبت رِكِهذذذذم     ف الن ذل  ت طغى ن فس ه  إذ ت كذذر 
لى ما ي ند م    ِإن كان  م ن ي جني ِمرارا  ل م ي خ       ق طعا  ف ال أ در  ع 

ل يك  ق ضِ  رج ِبها ت ت ك ل ذذم  أ ي جوز  أ ن ت خفى ع  ي تذذذذي     و الناس  في م ض 
3 

قضذذيته التذذي  ماوالسذذي  يطلذذب مذذن السذذلطان أن يكذذون حازمذذا  فذذي معاقبذذة المفسذذدين،         
انتشذذرت بذذين النذذاس وذاع خبرهذذا فذذي احفذذاق وهذذو سذذاكت وكأنذذه ال يعلذذم بهذذا، وفذذي هذذذا نقذذد 

بمذا يشذير إلذى  النذاس فذي قلذق واضذطرابمباشر للسلطان بأن يعالن أمور رعيته وأال يترك 
 .اغتراب ذ  أبعاد  اجتماعية

                                                 

 الطال: ولد الضبية، أو صغار البهائم. 1
 .1/129ديوانه  2
 .1/129م.ن  3
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هكذذا يجد الحلذّي حساسذية تجذاه أ  حذذادث أو تغيذر فذي قذوانين المجتمذع يقذذدم لهذا و         
خالصة أفكذاره، ويرفض كذل شذيء خارج عن الشرع والعذر  االجتمذاعي، منهذا مسذألة قتذل 

 خاله غدرا ، يقول راثيا : )المنسرح(
 أ نظ ر إلى الم جِد ك ي   ي نه ذذذذذذذذِدم      و ع رو ِة الم لِك ك ي   ت نف ِصذم  
م   ل يها الِحداة  و الر خ   و ِاعج ب ِلش هِب الب زاِة ك ي   غ د ت     ت سطو ع 
ذم   ت بلى ِعظاِمي  الِرم   ق د ك نت  أ ختار  أ ن أ غ ي ب في الذذذذ      ت رِب و 

ك مواو ال أ را الي وم  مِ  فيها الِذئاب  ق د ح   ن أ كاِبِرنذذذذذذذذذذا     أ سدا  و 
 ظ ّنوا الِوالياِت أ ن ت دوم  ل ه ذذذذذذذذم     ف ِاقت ط عوا ِبالِبالِد و ِاقت س مذذذذوا
قود ها الك ِلذذذذذذذم   و ِاقت د حوا ِبالو عيِد نار  و غذذذذذذذذى      و ر ب  نارج و 
1 

ليذذه حالذه وحذال النذذاس فذي الحلذة بعذذد مقتذل خالذذه، إورة مفزعذة لمذا ول قذّدم الحلذي صذذ       
فقد تغير ناموس الحيذاة، فالبذاز المعذرو  بشذدته وصذيده للحذدأة وغيرهذا مذن الطيذور، ترجذو 

ولئذذك الذذذين تجذذاوزوا الحذذدود، أاليذذوم السذذالمة، بذذل يسذذطو عليهذذا الحذذدأة والذذّرخم، كنايذذة عذذن 
خذذرا ال يمكذذن تصذذورها الحيذذاة، ثذذم اسذذتعار حالذذة أ  فقذذدم صذذورة بصذذرية وحركيذذة فذذي تنذذاقض 

بأن حكمت الذئاب وغابت األسذود الشذجعان، عنذدها تمنذى المذوت قبذل أن يذرا هذذه الحالذة 
باشذرا  مذن وجذوه لذلك أصذبحت "الغربذة االجتماعيذة وجهذا  م ؛الصعبة، وأصب  األمر فوضى

سياسذذذذية وتقلبذذذذات األحذذذذداث هذذذذا تتصذذذذل اتصذذذذاال  وثيقذذذذا  بذذذذالظرو  الن  أل   ؛االغتذذذذراب السياسذذذذي
وممذذا زاد األمذذر  2ومصذذائر األشذذخاه الفعذذالين فذذي جهذذاز الدولذذة أو فذذي صذذفو  المجتمذذع"

سوءا  أن الحكام الجدد توهموا بذأن الذدنيا باقيذة لهذم فأصذبحوا يمتلكذون الذبالد عنذوة ويهذددون 
 الناس ويصادرون األموال.

صائد الرثاء التي كانذت تصذ  المرثذي نرا في هذه المرثية اختالفا  عن غيرها من ق       
وتذذذكر أفعالذذه، أمذذا هذذذه فقذذد أشذذار الحلذذي إلذذى الغذذدر والخيانذذة وتغييذذر أخذذالق النذذاس وشذذيوع 

باألسذذذى واالغتذذذراب لمذذذا حذذذّل بذذذه وأهلذذذه ووطنذذذه مذذذن الفرقذذذة بعذذذد أن كذذذان  هالظلذذم، مذذذع شذذذعور 
 موحدا .

                                                 

 .2/591م.ن  1
 .95 -1987/ 2ط -بغداد  -عزيز السيد جاسم –االغتراب في حياة وشعر الشري  الرضي  2
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القذات طيبذة مذذع عذدد كبيذذر ومهذدت غربذة الشذذاعر وتنقالتذه الكثيذرة فذذي البلذدان لذذه ع       
مذذن األشذذخاه البذذارزين مذذنهم الملذذوك والذذوزراء والعلمذذاء ورجذذال الذذدين، فمذذا أن يحذذّل ديذذار 
أحدهم يجد الترحذاب وحسذن ا قامذة، ولكذن هذذه العالقذات مذا كانذت تذدوم إلذى وخذر العمذر، 
-فما أن يخط  الموت أحدهم حتى تتغير أحواله ونظذرات احخذرين تجاهذه، عنذدها يحذّس 

بالوحشة واليأس وفقدان األمل بالعيا الرغيد واألمان، فقد أشذار إلذى ذلذك   -وهو في غربته
في كثير من مرثياته، مثال ذلك قوله في رثاء السلطان محمد بذن قذالوون ملذك مصذر سذنة 

 : )الطويل( 1هذ742
د  فيك  الن ظم       بذذذذذر        و أ نج  فى ِلي  فيك  الد مع  إذ خان ني الص  ِذل  الن ثذذذذذذذذر   و   ِإذ خ 

" لي فد ِح األ مذذذر  طب  و  لُّ الخ  ت ت قول  الناس  و الِدست  و الع ذلى        "ك ذا ف لي ج  و أ ضح 
2 

" ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدج       و أ صب    في ش غلج ع ِن الس ف ِر الس فذر  م  فِّي ِت احمال  ب عد  م ح   "ت و 
خذذذذر   و زال ت ح صاة  الِحلمِ  نساِء في ق لِبه ص   ع ن م ست ق رِّهذذذذذذذا       و أ صب    ك الخ 

در   زِنها ص  دور  الناِس في ح  زؤ ه        ك أ ن  ص  ذزِن ر  ساوا ق لوب  الناِس في الح   و 
عيد  و ال ِمصر   زِنذذذذذذذذذذذذِه      ف ل م تخل  ِمن ذاك  الص  ف ِإن أ ظل م ت أ رض  الش آِم ِلح 
3 

كان االبتداء ملفتا  لالنتباه بتصريع مطلع القصيدة، التي وردت علذى بحذر الطويذل          
، وكثذذذرة 4لطذذذول عبارتذذذه وتذذذدفق موسذذذيقاه، وتحّملذذذه أنواعذذذا  كثيذذذرة مذذذن المشذذذاعر واألحاسذذذيس

النثذذذر( لهذذذذذا الحذذذذدث  –خذذذذل، الذذذنظم  –خذذذان، أنجذذذد  –مفذذذردات الطبذذذاق وتنوعهذذذا  )وفذذذى 
أمذذورا  جذذرْت عبذذذر التذذاري  العذذذربي، منهذذا تضذذمينه ألبيذذات مذذذن مرثيذذذة أبذذذي الجذذذلل، مسذذذتذكرا  

هذذذ( الذذذ  211هذذذ ( فذذي رثذذاء القائذذد الشذذجاع محمذذد بذذن حميذذد الطوسذذي )ت 231تمذذام )ت 

                                                 

محمد بن قالوون، من كبار ملوك الدولة القالوونية، له وثار عمرانية ضخمة وتاري  حافل  الناصر 1
 (7/232، االعالم 2/263بجالئل األعمال. )ينظر فوات الوفيات 

عجز البيت والبيت الذ  يليه تضمين من مرثية أبي تمام في القائد محمد بن حميد الطوسي. )ينظر:  2
 (4/79 -1965-مصر -تحقيق: محمد عبده عزام -التبريز  ديوان أبي تمام بشرح الخطيب

 .656/ 2ديوانه  3
 .1/368ينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب  4
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خيهذا صذخر أشذارة واضذحة إلذى الخنسذاء ومقتذل إمذع  1لهذا دافع عن البالد وقدم روحه فذداء  
ين الحذذوادث المتشذذابهة فذذي تنذذاهج موضذذوعي وليذذدلل ليقذذارن بذذ 2وقصذذائدها الرائعذذة فذذي رثائذذه

علذى عظذم المصذذاب، ومذن ثذذم حذزن النذذاس عليذه جميعذا  فذذي الشذام ومصذذر وغيرهذا ،وأحذذس 
الشاعر بوفاته غربة اجتماعية وسياسية، كونه الحامي الذ  وّحد األمة، وهو يخشذى عليهذا 

 .معين، فكانت غربته اجتماعية من خالل فقد الصاحب والهبعد من الفرقة
ومعلوم لدينا أن الحلي القذى حفذاوة لذدا الملذوك األرتقيذين، ولكذن يبذدو أن األمذر لذم يسذتقم  

لذذه طذذوال بقائذذه لذذديهم، فقذذد شذذابت تلذذك األيذذام بعذذض المنغصذذات، لتغيذذر الحكذذام وغيرهذذا مذذن 
سذالم مؤكذدا  هذذه الصذفة الظرو ، وقذد أكذدت القذيم  والشذرائع علذى احتذرام النزيذل، وجذاء ا 

مذن الصذذفات علذى أن الحلذذي وجذد مذذن بعذض الذوالة تهاونذذا  وقلذة اهتمذذام، ممذا جعلذذه  وغيرهذا
فقذد عذاا فذي مجتمعذه األول بذين أهلذه فذي عذّز وأمذان، لكنذه يجذد احن مذا  ؛في قلق وحذزن

يخدا كرامته، مع خروج عن المباد  والقيم الصحيحة، األمر الذ  دعاه إلذى وصذ  تلذك 
ه لذذم يقذذم حذذدود الجيذذرة والضذذيافة، ون تسذذميته، لذذيعلم أن ذذالحالذذة وعرضذذها علذذى الذذوالي نفسذذه د

 معاتبا  إياه بقوله: )الخفي (
ذذذرام        ك ي   أ شقى ِبك م و أ نت م ِكذذذذذذذذذذرام   ليك م ح   ِخدم تي في الورا ع 
 ِإن  ش رط  الِكراِم ال الع بد  ي شقذذذذى       في ِحماه م و ال الن زيل  ي ضذذذذذذذذام  

ِذمذذذذذذذذذذذذذذذذذذام  أ   ٌة و  رم  ِله ذ يِن ح  ن زيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٌل       و  بٌد ل د يك م  و   نا ع 
حب ٌة ِبك م و ِالِتذذذذذذذذذذذذذزام   عت م  حق  م ن كذذذذذذذذذذذذا       ن  ل ه  ص   ف ِلماذا أ ض 

ِشعر   ذذذالم   شاب  في م دِحك م ذ واِئب  ِشعذذذر        ِمثل  ش عر  و   غ ير  غ 
ذذذذذذذذذذذذذذذذالم   قاليد ه  ِإل ي  الك  ق ذذذذذذذذد أ ل        قى م  ن ظ مت  الب ديع  فيك م و   و 
ت ت ست عيد ه  األ ّيذذذذذذذذذذذذذذام   ذذذذذذذذذي        أ صب ح  مان  ق ريض   3ف ِإذا ما ت ال الز 

                                                 

من قواد جيا المأمون العباسي، استشهد في حربه ضد بابك الخرمي. )تاري  االسالم ووفيات  1
 –بيروت  –بد السالم تدمر  تحقيق: د. عمر ع -هذ 748شمس الدين الذهبي )ت  –المشاهير واالعالم 

 6/343-، االعالم365ه  220 -211حوادث وفيات  – 1998 - 3ط
 .34، 21، 18، 17:  2003 -بيروت  –حمدو طماس  –اعتنى به وشرحه  -ينظر ديوان الخنساء 2
 .2/1076ديوانه  3
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وقذذذد مدحذذذه سذذذابقا بخيذذذرة دون مقذذذدمات عذذذن عذذذدم رضذذذاه عذذذن الممذذذدوح،  مذذذن صذذذرح الحلذذذي
ألنذه  ؛قصائده، لكنه لم ينل منه ما يريد، وتلك مسألة معيبة أن يشقى النزيل وتسذلب حقوقذه

ليهم طالبا  األمان واالحترام،  فقذد ضذاع حقذه، وشذمت فيذه األعذداء والحّسذاد، وسذاعد إتوجه 
" يسذذب   التذذدوير الموجذذود فذذي بعذذض أبيذذات القصذذيدة علذذى تكثيذذ  الموسذذيقى الداخليذذة الذذذ 

التذذذي دّلذذذت علذذذى عمذذذق التجربذذذة  1ألنذذذه يمذذذده ويطيذذذل نغماتذذذه" ؛علذذذى البيذذذت غنائيذذذة وليونذذذة
لذذلك أصذبحت أشذعاره ال  ؛الشعرية والمعانذاة الحقيقيذة لالغتذراب االجتمذاعي وضذياع حقوقذه

قيمة لها مثل بياض شعر رأسه الذ  أضاعه في خدمتذه، فذي حذين أشذعار غيذره لهذا القيمذة 
 المه قائال:  الكبرا ويتابع ك

ت رضى الِلئذذذذام                  ف ِإلى ك م أ عود  في ك لِّ ي ذذذذذذوم  خاِئبا  ساِخطا  و 
ر ب  غمذذذذذذذرٌ  ر ب  الم ج  ذا ج  ذذذذذذذذذذذذذالم                  و اِذ  ف ع ل يِه ِإذا أ صيب  الم 
ق د ي ق ت يِه الح سام  ت                  ت قت لوني ِبالِبشِر ِمنك م و  فح  حِك ص   ل  م ع ض 
ت ريشون  ب ين نا أ سه م  الب ذذذذي ت عزا ِإل ي  ِتلك  الِسهذذذذذذذام                  و   ِن و 
لي  ه ذا الِفطذذذذذذذذذذذام                ف ِبر غمي ِفراق ك م و ِرضاك ذذذذذذم ش ديٌد ع   و 
أ ن  ب عد  م راد ك م و السذذذذذذذذ الم                 ذبج ف ل ق د ص    ِعند  ك لِّ ل بيذذذذذذذذذ

2 
نالحظ هنا الغرابة في األمر، عندما تقدِّم خير ما لديك ويقابلك احخذر با سذاءة،           

يضطر الحلي عندها إلى الرحيل استجابة لرغبة صاحبه، ويودعذه غيذر راض عنذه، واصذفا  
لذذلك كثذرت المتضذادات فذي قصذيدته هذذه  ؛نذد غيذرهتعامله بغير الالئذق، عكذس مذا وجذده ع

رضذذذاكم(  –ترضذذذى، فذذذراقكم  –رغبذذذة منذذذه فذذذي إرضذذذاء صذذذاحبه دون جذذذدوا، مثذذذل )خائبذذذا  
وغيرها، ولعله هنا يستذكر واقعة المتنبي في مجلس سي  الدولة مما اضذطره إلذى مغادرتذه 

 ونظم فيها قصيدته المشهورة:

ر  ق لباه  ِمم ن ق لب ه  ش ِبم   م ن ِبِجسمي و حالي ِعند ه  س ق م                     واح  و 
3 

                                                 

 .89  -1974 –بيروت  -د. نازك المالئكة -قضايا الشعر المعاصر 1
 .2/1037ديوانه  2
 .104/ 4وضعه عبد الرحمن البرقوقي  -شرح ديوان المتنبي  3



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 13 

فالحيذذاة التذذي عاشذذها الحلذذي فذذي غربتذذه، وجذذد فيهذذا أنواعذذا  مذذن المجتمعذذات، فيهذذا مذذا يرضذذيه 
وفيهذذا غيذذر ذلذذك، وعذذذرض خاللهذذا رفضذذه لكذذذل حالذذة وجذذدها غيذذذر صذذحيحة وغيذذر ملتزمذذذة 

مواجهذذذة الخطذذذأ مهمذذذا كانذذذت  بالشذذذرع والقذذذيم والمبذذذاد ، وتلذذذك سذذذمة تذذذدل علذذذى شذذذجاعته فذذذي
الظرو  فعندما عوقب بجريرة غيره، أعطانا صورة بصذرية وحركيذة رائعذة، كمذن يحطذم دّن 
الخذذذذل عقوبذذذذة عذذذذن شذذذذارب الخمذذذذر دون محاسذذذذبته وهذذذذي كثيذذذذرة فذذذذي المجتمذذذذع، يقذذذذول فيهذذذذا: 

 )الطويل(
لِّ  ل ة              ك كاِسِر د نِّ الخ  نى الغ ير  ز  مذر  أ ت قت هُّ ِمّني أن ج  ن ِت الخ   ِإن ج 

و  يٌد ف ي جزا ِبها ع مر  ذة              ي جيء  ِبها ز  ريم  ِب األ شياِء أ ن  ج  م ن ع ج  و 
1 

لتغيذذر أحذذوالهم وعذذدم وفذذائهم، فذذال يجذذد فذذيهم خذذال   ؛يشذذكو النذذاس عامذذة فذذي زمانذذه اخيذذر  وأ      
ل والتعامذذل مذذع وفيذذا  حسذذبما يذذرا، وهذذي غيذذر مقبولذذة، وتعكذذس واقذذع العصذذر وسذذوء األحذذوا

احخر حسب المصلحة الشخصية، وقذد عبذر عنهذا ولربمذا تعذد خالصذة تجربتذه فذي الحيذاة، 
 في عدم وفاء األصحاب، يقول: )السريع(

ِفيٌّ ِللش داِئِد أ صط فذذذي ما ِبِهم            ِخلٌّ و  ماِن و   ل ّما ر أ يت  ب ني الز 
في           أ يق نت  أ ن  الم ست حيل  ث الث ذذذذذذذٌة   الغول  و الع نقاء  و الِخلُّ الو 

2 
وبما أن الغول والعنقاء من االشذياء الوهميذة التذي ال وجذود لهذا، كذذلك يذرا الحلذي          

أن الصذذاحب الذذوفي ال وجذذود لذذه فذذي زمانذذه، لكثذذرة مذذا وجذذد مذذن رّد األصذذحاب وعذذدم وفذذائهم 
 في اغتراب ووحشة من مجتمعه الذ  عاشه. 

للمكان دور أساس في حياة الفرد وعالقاته باحخرين، لذلك كانت "  المكاني:االغتراب  -2
ى باالغتراب الداللة األساسية لمصطل  االغتراب أو الغربة تشير إلى المكان أو ما يسم  

، وقد تتغير األحداث حول الفرد وهو في أرضه، أو يضطر أحيانا  إلى تركها 3المكاني"

                                                 

 .2/1046ديوانه  1
 .1053/  2م.ن  2
االغتراب االبداعي في الشعر الصوفي األندلسي من العهد المرابطي حتى سقوط غرناطة )اطروحة  3

 –احداب كلية  –جامعة الموصل  –اشرا : أ.د : بشرا البستاني  –بشار نديم  الباججي  –دكتوراه( 
2009- 8. 
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عاناته في الحنين إلى موطنه، محاوال  استرجاع الماضي مع ألسباب كثيرة، عندها تبدأ م
ن يعيشها حقيقة، إذ يكون المكان "حائال  أإحياء تلك األماني في مخيلته إن لم يستطع 

لذلك عاا  1نسان، ويغدو المكان حدا  من حدود القهر الكبرا"أكيدا  دون تلقائية ا 
حلة، يقول: " ثم جرت بالعراق حروب ومحن الحلي اغترابا  مكانيا  حقيقيا  عندما غادر ال

حن،  فتركها حرصا   2وجبت بعد  عن عريني، وهجر أهلي وقريني"أوطالت خطوب واذ
على حياته، متوجها  إلى ماردين وغيرها من األماكن، ولم يستقر به المكان، فهو تارة 

د ما يرحل إلى الشام أو إلى مصر أو الحجاز وغيرها من األماكن والمدن، عّله يج
نسه أرضه، وظل يتذكرها في كثير من أشعاره، يحن إليها فتقده في مدينته، لكنها لم ت  ا

ويراسل أهلها منها قوله في إحدا قصائده التي أرسلها إلى عشيرته وهو مغترب: 
 )مشطور الرمل(

با ع ّني الس المذذذا  ب لِّغي األ حباب  يذذذذا ر             ح  الص 
ذا خاط ب ِك ال جذذذذذذذذذا             ِهل  بي ق ولي س المذذذذذذاو اِذ  

 أ نا م ن ل م ي ذم ِم النذذذذذذذذا             س  ل ه  ي وما  ِذمامذذذذذذذذذا
 ي حف ظ  الع هد  و ال يذذذذذ س             م ع  في الِخلِّ م المذذذذذذذا

لى الذ م   ي روا الذذذِعر             ض  ع  رامذذذذذاِمن أ ناسج ص  ح   
ر            ِب و ه م ك ه   الي تامذذذذذا  أ يت موا األ طفال  في الح 
ذا م ّروا ِبل غذذذذذذذذذذذذذوج            في الو را م ّروا ِكرامذا  و اِذ
ذابذذذذذذذذذذذذا              في اله وا كان  غ رامذذذا  ف ل ك م ذ قت  ع 

م قامذذذذذذا         ِإن  نار  الش وِق سذذذذذذذذذا     ء ت م ست ق ّرا  و 
3  

ذالر   الحّلذي مشذطور الرمذل فذي عذرض محنتذه واغترابذه، ومعلذوم أن   استعمل        ل يجذود م 
مع قافية الميم المردفذة بذأل  ا طذالق التذي تعطذي نغمذة حزينذة  وكأنهذا  4في الحزن والفرح

القصذيدة داللذة علذى شذدة  صرخة ملهو ، يضا  إلى ذلذك ورود التذدوير فذي معظذم أبيذات
                                                 

 .63  -1988 – 3ط–القاهرة  -ماجد موسى ابراهيم –سيكولوجيا القهر وا بداع  1
 .33ديوانه  2
 .100ديوانه  3
 .133ينظر: فن التقطيع الشعر  والقافية  4
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معاناتذذه، التذذي تسذذاعد علذذى تكثيذذ  الموسذذذيقى الداخليذذة للقصذذيدة، فهذذو يسذذتعين كغيذذره مذذذن 
لذذذيهم، إالشذذذعراء بذذذري  الّصذذذبا ليصذذذل سذذذالمه إلذذذى مدينتذذذه وأهلذذذه الذذذذين ال يمكذذذن الوصذذذول 

يهم لذإوعذدم االلتفذات  ،مستفيدا  من القرون الكريم وألفاظه ومعانيذه فذي تذرك خطذاب الجذاهلين
ذذاط ب ه م  الجذذاهلون فذذي قولذذه تعذذالى:  ذ ا خ  ل ذذى األرض ه ْونذذا  و اِذ و ِعب ذذاد  الذذر ْحم ِن ال ذذِذين  ي ْمش ذذون  ع 

1ق ذذال وْا س ذذال ما  
  لذذى مدينتذذه، وقتلذذوا واذ ليذذه إا و مميذذزا  بذذين أهلذذه الصذذالحين وغيذذرهم الذذذين أسذذاؤ

لذذه غذذدرا  وفذذي إشذذارة ثانيذذة إلذذى النذذاس ظلمذذا وعذذدوانا  ويتمذذوا األطفذذال فذذي إشذذارة إلذذى مقتذذل خا
ذذذاقولذذذه تعذذذالى:  وا ِكر ام  ذذذرُّ وا ِبذذذالل ْغِو م  ذذذرُّ ذ ا م  و اِذ

فهذذذو يحذذذن إلذذذيهم ويعذذذاني بسذذذبب بعذذذده عذذذن  2
وال يحسذذذنون  ،مدينتذذذه التذذذي أصذذذبحت بيذذذد األعذذذداء الذذذذين ال يحسذذذنون التعامذذذل مذذذع النذذذاس

، فذذي نفسذذه وا عارمذذةالصذف  والعفذذو، بذذل شذذيمهم الغذذدر وا سذذاءة، فذي اغتذذراب مكذذاني وشذذك
 .ومرتع صباه مع رغبة جامحة للعودة إلى موطنه

وقصذذذذائده التذذذذي حذذذذّن فيهذذذذا إلذذذذى ديذذذذاره كثيذذذذرة، يتذذذذذكر فيهذذذذا أيامذذذذه ومنذذذذاطق المدينذذذذة         
فهذذو مهمذذا يجذد فذذي ديذذار الغربذذة مذن العطذذاء والتكذذريم لكنذه ال ينسذذى أرضذذه، مثذذال  ؛الجميلذة

 بن قالوون في مصر: )الرجز(ذلك قوله مادحا  السلطان الناصر محمد 
ِدمذذذذذذذذذذذذذذذذ ن لى ر سوِم ِللِدياِر و  د مذذذا             ع   ك م ق د أ ف ضنا ِمن د موعج و 
ذذذذذذذذذذذذذذذن ينا ِللب كاِء م نِسكذذذذذذذذذا             ل ّما ت ذ ك رنا ِبِهن  م ن س ك  ك م ق ض   و 

بِر ف نذذ لى ف ن ذذذذذذذنم عاِهدا  ت حِدث  ِللص  ِت الو رق  ِبها ع   ذذذذذذذذا             ِإن ناح 
ن في الق لِب ش ج  شا ق رحا  و  في الح  لِق ش جا             و   ت ذكار ها أ حد ث  في الح 

ِمنذذذذذذذذذذذذذذذ ن لى ِمنذذذذذذذذذذذذذذذذى             ف ك م ل ها ِعند  أ يادج و   ِلل ِه أ ّياٌم ل نا ع 
ف تذذذذذذى             ك لُّ ِلق لِب الم ست هاِم ق د ف تذذذذذذذذذذذذذ نك    م كان  فيها ِمن ف تاةج و 

ذذذذذذذذذذذذن س  ما ر أ يت  ب عد ها م رأ  ح  سذذذذا             و   3ش ِربت  فيها ل ذ ة  الع يِا ح 
لذذذك األمذذذاكن، لفذذذراق ت ؛حنينذذذه إلذذذى أرضذذذه، ويذذذذر  عليهذذذا الذذذدموع الغذذذوالي يصذذذور الحلذذذي 
بكذذاء شذذديدا ، وفذذي الحشذذا ألمذذا  وجرحذذا  و  وجدانذذه غصذذةفتحذذدث  ؛يتذذذكرها مذذا ناحذذت الحمذذائمو 

                                                 

 63الفرقان، احية  1
 .72م.ن، احية  2
 .1/186ديوانه  3
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وفذذي القلذذب حزنذذا  عميقذذا ، فذذي إشذذارة واضذذحة إلذذى معاناتذذه وبعذذده عذذن ديذذاره التذذي قضذذى فيهذذا 
ويكشذذ  عذذذن  ،نتبذذاه السذذذلطاناأجمذذل أيامذذذه، وبعذذد تركهذذذا لذذم يجذذذد لذذذة فذذذي العذذيا، ليجلذذذب 

الجنذاس بذين صذدر البيذت وعجذزه  وظ ليه، و إعد هذه الرحلة الطويلة التي قطعها معاناته ب
جامعذذا  بذذين التنذذوين فذذي الصذذدر والنذذون فذذي العجذذز وكأنذذه يذذرّد العجذذز علذذى الصذذدر فذذي كذذل 

ليدلل علذى قدرتذه علذى الذنظم ليحذدث ذلذك الجذرس القذو  مذع قافيذة النذون الشذائعة فذي  ؛مرة
اضذحة ألن الحّلذي ألقاهذا أمذام أحذد الممذدوحين العذارفين فظهذرت الصذنعة و  ؛1الشعر العربي

 الصنعة كانت سمة بارزة في ذلك العصر. ن  أ   ماوالسي  بالشعر، 

خذذرا يمذذدح بهذذا الملذذك المنصذذور غذذاز  بذذن أرتذذق، ويشذذير إلذذى أرض أوفذذي قصذذيدة       
 )البسيط(الممدوح ودياره الطيبة لكنه يسترجع فيشتاق إلى أرض العراق وفاء  لها، يقول: 

ذذذذذذذذذذل قِ  دِّ   م نسوٌب إلى الم  د ِق          ف ِإن  و  لى الح  بع ك م س عيا  ع  ر ر   ِإن ل م أ ز 
ل و س د ت ِبها ط ر قي ِتك ذذذذم          بيض  الِصفاِح و   ت ب ت ي د  ِإن ث ن تني ع ن ِزيار 

 ثم يقول:
ق نذذذذذذذذذذ طال ما ه ّب ن جِدّيا  ف ل م ي ش ذذذذذذذذذذذذذذقِ ه ب  الن سيم  ِعراِقّيا  ف ش و   ذي          و 

قي ر   ف ما ت ن ف ست  و األ رواح  ساِري ذذذذذذذذذٌة          ِإاّل ِاشت ك ت ن س مات  الريِ  ِمن ح 
بُّ ت ذكار  الِديذذذذاِر ِإذا          م ت عت  فيها ِبع ياج غ يِر م ت ِسذذذذذذ  ذذذذقِ ذ ر أ يُّها الص 

م مت  ِوشاحا  في الظ الِم ِبها          ما زاد  ق لب ك  ِإاّل ك ثر ة  الق ل ذذذذذذذذذذذذذذقِ               2ف ك م ض 
يصذذّرح الحّلذذي، وهذذو يمذذدح صذذاحب مذذاردين الذذذ  أكرمذذه بشذذوقه إلذذى أرض العذذراق          

ك، وعنذذدما يتنسذذم عنذذدما تهذذب النسذذائم مذذن أرضذذه، وعنذذدما تهذذب مذذن غيرهذذا فذذال يشذذوقه ذلذذ
ريذذذاح بذذذالده تشذذذتكي الريذذذاح مذذذن شذذذدة لوعتذذذه وحرقذذذة أحشذذذائه، ويحذذذاول أن ينسذذذى الذذذذكريات 

وعانى ألجلها أياما  عصيبة في قلق دائذم، وعذاا اغترابذا   ،المؤلمة التي فارق بسببها أرضه
 ليه حال بلده بعد مقتل خاله.إصعبا  لما ول 
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جميلذذة، قضذذذاها فذذذي مدينذذة الحلذذذة، قبذذذل رحيلذذذه  خذذذراأحذذذوال، فلذذه أيذذذام عذذدا تلذذذك األ          
 عنها، يحّن اليها ويص  مناطقها قائال: )البسيط( 

 م ن ل م ت ر  الِحل ة  الف يحاء  م قل ت ذذذذذذذه              ف ِإن ه  في ِانِقضاِء الع مِر م غبذذذذون  
م ع   ِمع ت             ك ما ت ج   فيها الض بُّ و النذذذذذون   أ رٌض ِبها ساِئر  األ هواء ق د ج 

ٌة و الط لُّ م وضون   ذذذذذذذذذذٌة             و الو رق  صاِدح  ٌة و الري   ناِفح  ف الغ در  طاِفح 
1 
ن ٌة فيها ش ياطيذذذذذذذذذذذذذذن   ما شان ها ِغير  ب غِي الجاِهلين  ِبهذذذا             ك أ ن ها ج 
2 

تذذه، مصذذورا  مذذن لذذم يرهذذا متمتعذذا  بطيبهذذا بأنذذه مغبذذون، لمذذا يشذذتاق الحّلذذي إلذذى مدين         
الخيذذذر والفذذذرح، ووسذذذائل الراحذذذة مذذذن الطيذذذور واألسذذذماك والميذذذاه و  المحبذذذة فيهذذذا مذذذن عناصذذذر

حسذذذن التقسذذذيم فذذذي البيذذذت الثالذذذث فذذذي رسذذذم صذذذورة مميذذذزة  أسذذذهمالجاريذذذة والنسذذذيم العليذذذل، و 
الخارجيذذذة ناغمذذذت مذذذع الموسذذذيقى لمدينتذذذه، وأضذذذا  إلذذذى القصذذذيدة جرسذذذا  موسذذذيقيا  جديذذذدا  ت

نفجذذار  لبيذذان معانذذاة الشذذاعر لمذذا افتقذذده جذذراء اغترابذذه وبعذذده عذذن المتمثلذذة بحذذر  النذذون اال
وسيطر عليها أناس وخرون، شذبههم بالشذياطين،  -كما أسلفنا -مدينته التي تركها مضطرا  

تقيذاء، ولمذا حصذل ال اال  وهو وص  غريٌب جدا ، فمدينته كانت كالجنة، والجنذة ال يسذكنها إِ 
 ناس كالشياطين لتجاوزهم على القيم والحدود.فيها من الغدر فقد حّل فيها أ  

صذحابه فذي الحلذة الفيحذاء، التذي يتمنذى هلذه وأ  وله قصائد طافحة بالحنين أرسلها إلى أ       
ال يسذذذتطيع زيارتهذذذا، منهذذذا  تملذذذك وجدانذذذه؛ فهذذذو مكذذذاني اغتراببذذذزيارتهذذذا، ويتذذذذكر أيامهذذذا، 

ته التذذي أرسذذلها مذذن مذذاردين إلذذى الشذذي  العذذالم مهذذذب الذذدين محمذذد بذذن يحيذذى النحذذو  قصذذيد
 بدأها بقوله: )الطويل( 3الحّلي

 4أ ِخاّل   ِبالف يحاِء ِإن طال  ب عد ك ذذذذذذم             ف أ نت م إلى ق لبي ك ِسحِر   ِمن ن حذذذذذر     
ديث ك م        ن ي خل  ِمن ِتكراِر ِذكر  ح   ف ل م ي خل  ي وما  ِمن م ديِحك م ِشعذذذذذذذذر            و اِذ
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مِر أ نسج كان  ِمنك م ِبها س كر  ف و       الل ِه ال ي شفي ن زي   ه واك ذذذذذذذذذم              ِسوا خ 
1 

يخاطب الحّلي صاحبه بلسان الجمع، فمهمذا طذال بعذده عذن أحبابذه وأرضذه، لكذنهم قريبذون 
سذذاعة ووقذت، هذذا التذذكر والشذذوق ال يشذفى إال بلقيذاهم، فذالمرء عنذذدما إلذى قلبذه ونفسذه كذل 

يلتقي بأحبابه، يجد لذة كبيرة، شبهها الحّلي بلذة شارب الخمرة، الذ  ينسذى همومذه، مشذبها  
 صورة حسية بأخرا معنوية، ويستمر فيقول:

بُِّر ع نك ذذذذذذذذذذذذذذذذذم            و أ   بذذذذذذذر أ طاِلب  ن فِسي  ِبالت ص  ل  ما أ فِقدت  ب عد ك م ص   و 
سذذذرِ   ف ِإن كان  ع صر  األ نِس ِمنك م ق ِد ِانق ضى           ف و  الع صِر ِإّني ب عد  ذ اك  لفي خ 

مرِ  مل ِة الف يحاِء ِباأل دمع الح  لى الر   ب ك يت  ِلف قِد األ رب ِع الخ ضِر ِمنك ذذذذذذذذذذذذم          ع 
لى ذ ِلك  اِ نسان  حيٌن ِمن  الد هذذرِ ف ك ي   ب قِ  ق د أتذذذذذذذذذذى          ع  ي  ِإنسان  ع يني و 

2 
 فهذو يصذبر علذى فذراق أهلذه، لكذن طذول الفذراق جعلذه يفقذد صذبره، ويعذيا فذي قلذذق        
الحيذاة، مسذتعينا  بآيذات مذن فذي لذذة الو  فذي العذيا وفقد لذذلك األنذس ؛واغتراب دائم متواصل
داللذذة علذى فقدانذه األهذذل  3كذريم فذي قولذذه تعذالى: "والعصذر إن ا نسذذان لفذي خسذر"القذرون ال

ذذذ ا دعذذذاه إلذذذى البكذذذاء والتحسذذذر، مقذذذدما  صذذذورا  رائعذذذة لحزنذذذه وابتعذذذاده عذذذن مرابذذذع واألرض، مم 
أهله، منها أرض الرّملة المشهور في مدينة الحلة في صذورة بصذرية فذي الشذطر األول مذن 

ة في عجز البيت، وهو يستغرب كي  بقي إنسذان عينذه )بؤبذؤه( البيت الثالث، وصورة مفزع
 :  قائال   سليما  لكثرة بكائه، ويتابع كالمه عن مدينته

حوك  الب رِق م نت ِحب  الق طرِ  ة  الس عِد ِّ ِمن أ رِض باِبلج        س حاٌب ض  وض   س قى ر 
بِعذذذذذذذذذِه         ف روض   يت  ِبر  يا م غنى  ق ض  ّيا الح  مل ة  و الِجسرِ  و ح   الِصبا ما ب ين  ر 

و ر ب  ن سيمج م ر  لي ِمن ِدياِرك ذذذذذذذذذذذم         ف فاح  ل نا ِمن ط يِّه ط يِّب  الن شذذذذذذذذذذذرِ  
4 

                                                 

 . 1/473ديوانه  1
. وفي البيت األخير إفادة من قوله تعالى " هل أتى على ا نسان حين من الدهر" 474/ 1م. ن  2

 (1)االنسان، احية 
 .2-1العصر: احيتان  3
 .1/474ديوانه  4
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يتمنى الخيذر لتلذك األمذاكن التذي عذاا فيهذا، منهذا روضذة السذعد  وأرض الرملذة والجسذر، 
راء مزهذرة علذى عذادة غيذره مذن الشذعراء، وأخيذرا  يعلذم متمنيا  نزول الغيث عليها، لتبقذى خضذ

فأصذبحت  ؛أن أمانيه صعبة التحقيق واغترابه عن أرضه واقع وال يستطيع العودة إلذى ديذاره
تذذكره بأيامذه السذعيدة التذي قضذاها ف وسيلته الوحيدة تلك الري  الطيبذة التذي تذأتي مذن ديذارهم

غبتذذه فذي العذذودة، لكنذه يذذأبى خوفذا  مذذن غذذدر هنذاك مختتمذذا  قصذيدته ببيذذت رائذع، يذذدّل علذى ر 
 العدو فيقول: 

ت جاِذب ني األ شواق  ن حو  ِدياِرك م           ف أ حذ ر  ِمن ك يِد الع د وِّ ال ذ  تدر 
1 

مشاعره إلى أرضه وأهلذه، علمذا  أنذه عذاا وصدق  بهذا عبر الحّلي عن اغترابه           
لذذذذلك كذذذان كثيذذذر  ؛ال تقذذذل أنسذذذا  وجمذذذاال  عذذذن الحلذذذةفذذذي )مذذذاردين( وغيرهذذذا مذذذن المذذذدن التذذذي 

فذذي  -الترحذال عّلذذه يجذذد بذذديال  عذذن مدينتذذه، لكنذذه علذى الذذرغم مذذن الحفذذاوة التذذي كذذان يجذذدها 
ولم يجد أفضل مذن مدينتذه، فهذو فذي إحذدا زياراتذه إلذى بذالد  ،ينما حّل، لم ينسأ -الغالب 

رسذل رسذالة إلذذى ابذن عذمج لذه قذذائال : الشذام، يسذتمتع بطيبهذا ثذم يتذذذكر أرض أجذداده، عنذدها ي
 )الخفي (

يِّ ِمن م راِبِع ل يلذى  أ ت را الباِرق  ال ذ  الح  ليذذذذال           م ر  ِبالح 
ب ت في ر بوِع باِبل  ذ يال ت را الس حب  م ذ ن ش أن  ِثقاال            س ح  و 
2 

مغتذرب عذن أهلذه وموطنذه، فهذو  هألن ذ ؛في أشعاره هذه، وهذي كثذرة السذؤال نجد ظاهرة بارزة
في قلق دائم يسأل عن األماكن واألهل ويشتاق إليهم، مستفسرا  عن البرق الذ  ظهذر، هذل 
مّر بديار ليلى، مصرعا  مقدمة القصذيدة ليجلذب االنتبذاه إلذى مذا هذو عليذه، ومعلذوم أن ليلذى 

رضذذذات، اسذذذم مسذذذتعار أطلقذذذه الشذذذعراء علذذذى بعذذذض محبوبذذذاتهم، أو بعذذذض المحبوبذذذات المفت
 مفعمة بالحياة، يقول: مخضرة ويتساءل عن نزول المطر في تلك الديار لتكون 

 ما أ ضا الباِرق  الغربي ِإاّل          أ رس ل ت م قل تي ِمن  الد مِع س يال

ن دبا  ِمن وِل س نب س  ق يذذذذذذال ت ذ ك رت  جير ة  ِبم غانذذذذذذي          ِه و  و 
1 
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يتذذكر ف ؛ليهذاإ، شذوقا  ارب دياره، يرسل مع المطر النازل دموعا  غز عندما ترعد السماء صو 
 جيرة، وأياما  حزينة لما أصاب أهله من ول سنبس األبطال الذين قت لوا غدرا ، يقول أيضا :

لى الب عِد نيال داِد في حال ِة الق ذذذذذر        ِب و أ هدا ل نا ع   ع م نا ِبالو 
م ل نا ِبضاع ة  الشكِر  دِّ ك يذذذذذذالو ح   م زجذذا        ة  ف أ وفى ل نا ِمن  الو 

بيت  فيِه ط فيذذذذال م غنى         عاِمرا  ق د ر  ك ي   أ نسى ِتلك  الِديار  و 
2 

الحّلذذذي بذذذالموّدة والعطذذذاء حذذذال عيشذذذه فذذذي مدينتذذذه، وحذذذال بعذذذده عنهذذذا باألمذذذاني  حذذذس  أ       
نه تربى فيها منذ صغره، وفي البيذت الثذاني أفذاد أ والسيما الطيبة والوفاء بينه وبين أصحابه

الحّلي من القذرون الكذريم لبيذان مذدا شذوقه وحبذه ألهلذه، مسذتفيدا  مذن الحذوار الذذ  دار بذين 
ل ْيذذِه ق ذذال وا ي ذذا أ يُّه ذذا اْلع ِزيذذز  خوتذذه فذذي قولذذه تعذذالى: " اذ يوسذذ  و  ل ذذوا ع  ذذا د خ  ذذن اف ل م  ذذرُّ  م س  و أ ْهل ن ذذا الضُّ
ل ْين ذا و ِجْئن ا  د ْق ع  ت ص  اةج ف أ ْوِ  ل ن ا اْلك ْيل  و  اع ةج مُّْزج  ذدِِّقين   ي ْجذِز  الل ذه   ِإن  ِبِبض  ففذي قولذه  3"اْلم ت ص 

لنذا" داللذة علذذى الذوّد والمحبذذة الصذادقة المتواصذذلة بينذه وبذذين أهلذه، مذذع الرقذي والسذذمّو  م  " وح 
 االجتماعي وبعده عن دياره قائال : ويستمر الحّلي في عرض معاناته واغترابه 4االجتماعي

ّيا س هيذذال ذّرا         ن  و ه ل ت دِرك  الث ر  أ ت م ّنى الِعراق  في أ رِض ح 
5 
يلذذذذذذى  يا ِديار  األ حباِب ما كان  أ هنى          ِبم غانيك  عيش نا و أ ح 

وِّ  بحذا           و ِاجت ل ينا ِبج  ل ونا ِبأ فِقِك الب در  ص   6ِك الش مس  ل يالك م ج 

                                                                                                                         

 .1/483م.ن:  1
 .1/483م.ن  2
 .88سورة يوس ، احية  3
مقداد خليل الخاتوني  –اطروحة دكتوراه  –هذ(  750ينظر: التناه في شعر صفي الدين الحّلي )ت  4
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يكذذرر الحّلذذي حبذذه للعذذراق جميعذذا ، مشذذبها  أرضذذه بنجمذذة سذذهيل المضذذيئة، وغيرهذذا مذذن      
راضذي بنجذوم الثريذا البعيذدة وقليلذة الضذوء، لذذا يتذذكر أيامذه ولياليذه دون أن يكذّل أو يمذّل األ  

 منها، فهو يفضلها على غيرها من األماكن:
ع ل يالو أ ِمّنا األ عداء  ل ّما ج   نذذذذذذا           سور  ِتلك  الِدياِر ر جال  و خ 

ذا ِشئت  س نب سا  و ع ق يذذذذذذال معنى         و اِذ أ نت د  في ِحماِك ك عبا  و 
1 

بعذذد أن يذذذكر أرضذذه يفتخذذر بقومذذه فذذي دفذذاعهم عذذن الذذديار بجيوشذذهم وخيذذولهم            
عندما يجتمعون جميعا ، وفيهم من بني كعب ومعن وسنبس وعقيل، في ظاهرة مميزة، ذلذك 
أنه ال يفتخر بأهله من بني سنبس وحدهم بل جعل أمر الذدفاع عذن البلذد مناطذا  بكذل قبائذل 

مذا أنذه ال يسذتطيع زيذارة الحلذة، نذراه يرسذل سذالمه العرب في شذعور قذومي ووطنذي رائذع، وب
 مع غيره من الزائرين، يقول:

ها و الن خيال شار فت  د وح   ِإن و ر دت  الفيحاء  يا ساِئق  العي             ِس و 
ذذذذم             ِس تفيأّن بان ه و األ ثيذذذذذذذذذذال ر أ يت  الب دور  في م شه ِد الش   و 

يِّ ميذذذذذالِمل ِإل يها و   ل يهذذذذذذا             ِإن  لي فذي ذ ِلك  الح   ِاحِبس ق ليال  ع 
بِعها و أ هيذذذذذذذال مل ة  األ نيق ة  و أ بِلذذذذذذذذذذ              م عش را  لي ِبر  و أ بِلِ  الر 
2 
 فطالمذا قضذى ؛يخاطب الزائذرين بذأن يمذروا علذى تلذك األمذاكن بأشذجارها وأرضذها الخضذراء

فيهذذا أيامذذا ال تنسذذى، لذذذلك نذذراه يكذذرر تلذذك األسذذماء فذذي كثيذذر مذذن أشذذعاره، وهذذي تذذدل علذذى 
ن لذم يذتمكن مذن زياتهذا لذم يبخذل  شعوره الطيب تجاه تلك األماكن واغترابذه الحقيقذي، فهذو واذ

 بها، بل يتمنى لغيره زيارتها والتمتع بها حاسا  بغربته وبعده عنها، ويقول أخيرا: 
لد ا  ف   يالك نت  ج  وال  و ال ِلق لِبي  ح   ل م ي د ع ب ين ك م ِلل             ِجسِم ح 

ق د ذ م منا ب ع يد  ب عِدك م  العذذ ي             ا  ف ل يت  الِحمام  كان  ق ب يال
3 

زا  بأهله وأصحابه، وبعد فراقهذا تغيذرت بذه ز فقد كان قويا  صلبا  قبل مغادرة مدينته الحلة، مع
دونهم متمنيا  الموت قبل مغادرتهذا من ووهن قلبه، وصعب عليه العيا  الحال فهزل جسمه

                                                 

 ، انتدا القوم: اجتمعوا في الناد .1/484ديوانه:  1
 .1/484م. ن:  2
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في اغتراب مكاني، وله قصائد ومقطعذات فذي وصذ  مدينتذه الحلذة ولذم يتطذرق إلذى غيرهذا 
  1داللة على شدة تعلقه بها.

ة وتجارب كثيرة، فإذا تغيرت حالته من يدنسان بمراحل عدا ِ  رُّ يم االغتراب الزماني: -3
وأحس بفقدان ما امتلكه من قوةج وجاهج  ونالعسر أو تقدمت به األيام والسناليسر إلى 

ومنصبج وشبابج ومالج وغير ذلك، ظهرت معالم هذا التغيير على سلوكه، وعّبر عنها 
بطرائقج شتى، مبينا  عدم رضاه من تغير األيام وظلم الزمان والناس، أ  أن االغتراب 

زن النفسي، واالنسجام الذاتي مع اللحظة التي الزماني يحدث "من خالل فقدان التوا
بما تغير المعالم يحياها الفرد، وظهور حالة من التوتر بفعل تلك التبدالت النفسية، ور 

هذا ما  2الزمن يمثل قوة فاعلة تشمل االنسان والمكان معا  " ن  أل   ؛المادية للمكان
، بكامل صحته وشبابه، وبين وجدناه في أشعار الحّلي، يذكر أيامه التي عاشها مقدرا  

صحابه مع تقدمه في أأهله، ثم يذكر حالته التي تغيرت بعد مغادرة الحلة وفراق أهله و 
العمر واصفا تلك األحوال بصور تدل على شكواه واغترابه، وكثيرا  ما ترد تلك األشعار 

نها لديه ضمن غيرها من الموضوعات كاالغتراب االجتماعي أو المكاني أو النفسي، م
 : )الطويل(  يام ضمن قصيدة طويلة في مدح الرسولقوله واصفا  شكواه من األ

ق تير هذذذذذذذذذذذذذا             ي سِعد ني ش رخ  الش بيب ِة و الِغنذذى         ِإذا شان ها ِإقتار ها و  و 
3 

لى حالج ق لي   بورا  ع  ن  أ صاب نذي          ص  م ذ ق ل ب  الد هر  الِمج  بور هذذاو   4لج ص 
 ف لو ت حِمل  األ ّيام  ما أ نا حامذذذذذِذٌل          ل ما كاد  ي محو ِصبغ ة  الل يِل نور ها

ّما ت ست قيم  أ مور هذذذذذذذذذذذا             ل ي  و اِذ روف هذذا          ع   س أ صِبر  ِإّما أ ن ت دور  ص 
خر هذا      نساء  ِإنِّي  ص  ّباء  ِإّني ق صير هذذذذذا     ف ِإن ت ك ِن الخ  ن ت ك ِن الز  و اِذ

5 

                                                 

 .1532/ 3، 556، 528/ 2، 486، 485/ 1ينظر: ديوانه  1
 .75االغتراب في الشعر العربي  2
 االقتار: الفقر، القتير: الشيب. 3
صدر البيت إفادة من المثل " قلب له ظهر المجن" )ينظر: مجمع األمثال/ أبو الفضل أحمد ابن محمد  4

 (.2/64 -1972 -3ط –بيروت  -ت: محمد محيي الدين عبد الحميد–هذ( 518الميداني )ت 
 . 139/ 1يوانه: د 5
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والزهد والتقوا، لكن  فعلى الرغم من أن قصائد المدي  النبو  نظمت في مدي  الرسول 
بعد سيطرة العناصر  والسيمامتهم، أ بعض الشعراء عرضوا خاللها معاناتهم ومعاناة

اه بعدما عاا دهرا  في سعادة عليه وجدنا الحلي يعرض شكو و  1الدخيلة على مقاليد االمور
ام التي ال زالت باقية في ي  وغنى أيام شبابه، فهو احن في فقره وشيبه يتحسر على تلك األ  
ه لم يستسلم، عداء، لكن  مخيلته في اغتراب زماني، وقد تبدل أصحابه وشمت فيه األ  

حساسا  بكبرياء كامنج فيها، مفيد ا  بالتناه من تراكيب فاألبيات تصور" ثقة عالية بالنفس واذ
لذا فقد استعان الشاعر بالمثل في  ؛قول العرب ومضمونه بالمثل: )قلب له ظهر المجن(

تصوير الحال ليؤكد صبره في تجاوز صعاب األمور وتغير األحوال رافضا  مواق  الذل 
فقد أكد الحلي شدة الظرو  وقسوتها التي مرت به، لو أنها مرت  2والهوان بشموخ وعزة "

يام صعبة مرت عبر بأ   الى األيام لبقيت في ظالم دامس ال يمحوه ضوء النهار، مستأنس  ع
التاري ، وتحمل أصحابها أعباءها، منها الخنساء في تحمل مقتل أخيها  صخر وظلت 

وهي أدلة  4والزباء ملكة تدمر وتحملها لمكر وخديعة صاحبها قيصر 3تذكره في أشعارها
 لزماني ومعاناته. كافية على اغتراب الشاعر ا

خرا أرسلها إلى الملك الصال  بذن الملذك المنصذور مذن بغذداد بعذد أن أفي قصيدة و        
غذذادر مذذاردين، ويبذذدو أنذذه لذذذم يجذذد فذذي بغذذداد مذذا يتمنذذذاه بعذذد غيبتذذه الطويلذذة، يمذذدح الملذذذك 
المنصور أوال  ويص  أيام شبابه التذي قضذاها عنذده، وبعذد عودتذه إلذى بغذداد وكبذر سذنه لذم 

هذذ، باألديذب الشذاعر 747اجتمعذت سذنة “يهنأ بها، يقول الفيروز أباد  الذذ  روه فذي بغذداد 
صذذفي الذذدين بمدينذذة بغذذداد فرأيتذذه شذذيخا  كبيذذرا  ولذذه قذذدرة كافيذذة علذذى الذذنظم والنثذذر .... ولكنذذه 

 بدأ قصيدته بقوله: )الطويل(  5كان في حالة رثة"

                                                 

 .83  -1992 –د. ناظم رشيد/ الموصل  –ينظر: األدب العربي في العصر الوسيط  1
 .129التناه في شعر صفي الدين الحلي  2
 ...25، 21، 18، 17، 13ينظر ديوان الخنساء  3
لكنها الزباء: ملكة تدمر وقصتها مع قصير بن سعد معروفة، الذ  خدعها للثأر بمقتل جذيمة األبرا،  4

 .6/45شربت السم أخيرا  حتى ال تقع في يد قصير. )ينظر: االعالم 
 .299/ 3  -1975 -3ط -بغداد -على الخاقاني –شعراء الحلة أو البابليات  5
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بذا أ ر ب            ما ه ب ِت الري   ِإاّل ه ز ني الط ذذذذر ب    ِإذ كان  ِللق لِب في م رِّ الص 
بين ك  يا د وح  الِحمى ن س ذب    ِلذاك  ِإن ه يم ن ت في الد وِح أ نِشذذد ه           ب يني و 
 يا جير ة  الِشعِب ل وال ف رط  ب عِدك ذذذذم           ل ما غ دا الق لب  ِباأل حزاِن ي نشعذذذِذب  

ذذذذذب  ف ه ل ي جود  ِبك   ج  ت رف ع  فيما ب ين نا الح  ماِن ل نذذذذذذا          ي وما  و   م ع دل  الز 
ذنا ب ديال  حين  ن غت ذذذذذذذذِرب    يا ساد ة  ما أ ِلفنا ب عد ه م س ك نذذذذذذذذذا           و ال ِات خ 

د ة  في دِّك م صار  م وصوال  ِبك م ن س بذذذذي          ِإن  الم و   أ هِل الن هى ن سذذذذ ب   ِبو 
د  الس بذ ب   ّتى ي وج  كم  ح  د  الح  ميل ك م كان  في ِرّقي ل ك م نس ب ذذذذذذا           ال يوج   ج 
البيب  الِصبا ق ش ذذب   بت ك م و ج  ق ذذذذذد           صاح   ف ك ي   أ نساك م  ب عد  الم شيِب و 

 ذذذةج           و الدار  ت بع د  و احجال  ت قت ذذذذذذذذِرب  أ م ك ي   أ صِبر  م غت ّرا  ِبأ مِني ذذذذذذذ
ب   ت عث ر  في وثاِر   الن ذذذذذو  ظ ني          ش زرا  و  طِب ت لح  رت ك م و ع يون  الخ  كم ز 
1 

عذذذالن مشذذذاعره بعذذذد مغذذذادرة الملذذذك الصذذذال ، وقذذذد كبذذذر وتغيذذذرت إأبذذذدع الحلذذذي فذذذي        
ضذاها هنذاك، متمنيذا  عودتهذا ولكذن هيهذات، فقذد وّدع الّصذبا، أحواله، لذا تذكر األيام التي ق

والسذذذذيما وكذذذذان االبتذذذذداء بمطلذذذذع القصذذذذيدة مناسذذذذبا  لوضذذذذعه النفسذذذذي والحالذذذذة التذذذذي يعانيهذذذذا، 
ودلذذت  2لبحذذر الطويذذل الذذذ  يالئذذم موضذذوعات المذذدي  لطذذول نفسذذه ورحابذذة صذذدره بتوظيفذذه

ينشذذذعب،  –صذذذدر منهذذذا )الشذذذعب علذذذى تماسذذذك  األبيذذذات ووحذذذدتها كثذذذرة رّد العجذذذز علذذذى ال
نسذذب( مذذع توظيذذ  الطبذاق بصذذورتين متناقضذذتين لحيذذاة الشذاعر أيذذام الشذذباب وأيذذام  -نسذبي

تقتذذرب( وأخيذذرا   –الّصذذبا، تبعذذد  –المشذذيب التذذي عمقذذت اغترابذذه الزمذذاني منهذذا: ) المشذذيب 
صذبر التذي كذان يصذّر فيهذا علذى ال سذابقا   فهو ليس كما كان في أحوالهيصرح بنفاد صبره، 

ألنه متعلق بأمنية صعبة، منها الكبذر والبعذد عذن الممذدوح، واقتذراب أجلذه،  ؛وتحمل الشدائد
نسذان عنذدما يتأسذ  علذى أمذاني مذرت وهذا النوع من االغتراب الزماني والنفسي يمر به ا 

 دون تحقيقها.

 ألن   ؛خذذرا، حتذذى يحذذّس بغربتذذهأ  وعلذذى هذذذه الحذذال مذذا أْن يحذذل أرضذذا  أو يغذذادر            
الهم األكبر لم يحل وهو بعده عن أرضه ومن ثم تقادم الزمن، فيستذكر األيام التذي قضذاها 

                                                 

 .1/322ديوانه:  1
 .362/ 1د. عبد اهلل الطيب  –ينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  2
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حذذدا نزهاتذذه فذذي مذذاردين، إِ فذذي صذذباه فذذي الحلذذة أو فذذي مذذاردين وغيرهذذا مذذن األمذذاكن، ففذذي 
يص  الصيد والطرد والحياة الهانئة، يستذكر أيامه في بابل )الحلة( فيصذ  صذيد الكراكذي 

 رجع فيقول: )الرجز(أوال ثم يست

واِحال  ت قط ع  الم راِحال        أ هال  ِبها ق واِدما  ر   ت طو  الف ال و 
 ثم يقول: 

لينا باِخال  ِلل ِه أ ّيام  لنا ِبهورج باِبذذذذذذذذذذذذذذذلج       أ ضحى ِبها الد هر  ع 
ِحبنا فيِه ج   ك م ص  ينا فيِه ش مال  جاِمعذذذذا         و   معا  شاِمالف ك م ق ض 

ذ لج ق د كان  فيِه حاِصذال                      ف ه ل ت را ت رِجع  أ ّيامي ِبذذذذذذذذِه       في ج 
وال  كاِمذذال ه يهات  م هما ي ست ِعر م ست رِجذٌع       أ راِجٌع لي الد هر  ح 
1 

فذي حياتذه  على الرغم من اللهو والفرح الذ  عاشه وقت نظم القصذيدة، لكنذه يحذّس بذنقه 
وهذو بعذذده عذن أرضذذه وزمانذذه القذديم، فذذي بابذل التذذي أصذذبحت بخيلذة عليذذه، وقذد قضذذى فيهذذا 
مذذع صذذحبه أيامذذا  هانئذذة ويتسذذاءل كعادتذذه، هذذل تعذذود تلذذك األيذذام ويلتقذذي بأهلذذه وأصذذحابه، 
ويعلم يقينا  أنها ال تعذود فقذد ذهذب األصذحاب وتغيذرت األيذام، لذذلك عبذر عنهذا بذذ )هيهذات( 

الذذذدهر ال  ألن   ؛ل مذذذاضج للبعيذذذد الذذذذ  ال يمكذذذن تحقيقذذذه، فذذذي اسذذذتفهامج إنكذذذار وهذذذو اسذذذم فعذذذ
لة إخوانيذذة أرسذذلها إلذذى الشذذاعر جمذذال ايعذذود، وهذذي مسذذألة مهمذذة يعلمهذذا الجميذذع. ولذذه رسذذ

 حالت األيام دون لقائهما، يقول: )الخفي (2هذ( 768الدين بن نباتة المصر  )ت 
فات ذذذ بٍّ أ دنى الب عاد  و  فات ذذذذذهم ن ِلص  بيِب و  ذذذذذذه          ِإذ ع داه  و صل  الح 

3 
فاِة ف وات ذذذذه يذذذذذذذذذذذذٌا         كان  ي خشى ق بل  الو   فات ه  ِمن ِلقا األ ِحب ِة ع 
وع ة  الِفراِق ث بات ذذذذه ِق ل ِكذذذذذذذذذذذذذن         ز عز ع ت ر   كان  ث بتا  ق بل  الت ف رُّ

مع   ماِن ش تاتذذذذذ ه س ر ه  ج   ش مِلِهم ِبِلقاه ذذذذذذذذذذذذذم          ف ق ضى حاِدث  الز 

                                                 

 .422/ 1ديوانه:  1
محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي، شاعر عصره وأحد الكتاب المترسلين  جمال الدين: 2

ابن تغر   –، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 68/ 7العلماء باألدب في مصر. )ينظر: االعالم 
 .11/95 -1961 -مصر –هذ ( 874برد  )ت

 وفاته االولى: موته، والثانية: عجزه. 3
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شات ذذذذذه  ما ع صى الح ب  حين  أ طن ب ِت الذوا         شون  فيِهم و ال أ طاع  و 
ق د ساء ه  الل ذذذذذذذذذو         م  ف أ حياه  ع ذل ه م و أ مات ذذذذذذذذذذذذه  س ر ه  ِذكر ه م و 

م ت ِشد ة  اله موِم ع را الق ذذذل         ِب و أ صدا م رأا الِعدا ِمروت ه  قص 
د  ِاصِطبار         ب عد ما ف ل ِت الخ طوب  ش بات ذذذذذذذذه ك ي   يفر  اله موم  ح 
1 

تبذذدو هنذذا الصذذنعة الجيذذدة والذذنظم الرائذذق، ألنذذه يخاطذذب شذذاعرا  متميذذزا ، فالبذذد أن تكذذون      
ويذذة، بذذّين فيهذذا أّنذذه صذذّب مشذذتاق إلذذى رؤيذذة صذذاحبه )ابذذن نباتذذه(، لكذذن تذذأخر بذذه قصذذيدته ق

زمانذذه وقذذرب أجلذذه، ومذذا يخشذذاه أن يمذذوت قبذذل لقذذاء صذذاحبه، لذذذلك يعذذيا فذذي قلذذق دائذذم وال 
يسذتقر علذى شذيء لضذعفه وهزالذذه، بعذدما كذان قويذا  صذامدا  ال يقبذذل وشذاية  تفذرق بينذه وبذذين 

منذه الهمذوم وكثذر أعذداؤه، وقذّل ناصذروه، فهذو فذي اغتذراب أحدج من أصحابه، واحن تمكنذت 
زماني يشكو أيامه، واستطاع من خالل قافية التاء المردفذة بهذاء سذاكنة أن يذدلّل علذى شذدة 
معاناتذذه مذذع تكذذرار حذذر  الشذذين خذذالل القصذذيدة، ولربمذذا لهذذا دالالت علذذى اضذذطرابه وعذذدم 

شذدة  –وشذاتة  –الواشذون  –تاته شذ –شذملهم  –استقرار حياته مذن خذالل الكلمذات ) عذيا 
 شباته(. –

وبعدما كبر الحّلي وأخذذ المذوت يخطذ  أصذحابه الواحذد تلذو احخذر، يحذزن لفذراقهم         
با مشيرا  إلذى غذدر الزمذان وزوال الذنعم، مهمذا عذاا ا  نسذان فذي الخيذر، ويستذكر أيام الصِّ

 : )الطويل(2بن األعرجيقول راثيا  صاحبه السيد النقيب محب الدين أبا الفوارس ا

نايا ال ي طاق  ل هذذذذذذذذذا ر دُّ                     ص رو   الل يالي ال ي دوم  ل ها ع هذذد       و أ يد  الم 
قصاد ها ق صذذذذد                     ذذذذذذذذدا         ف ِإسعاف ها ع سٌ  و اِذ ت سطو ت ع مُّ  ت ساِلم نا س هوا  و 
ن ذذذذذذذذذذذذةج      ِمن  الع يِا ما فيها س الٌم و ال ب ذذذرد                     ع ِجبت  ِلم ن ي غت رُّ فيها ِلج 
يب  أ و ي لط ذذم  الخذذذذذدُّ                    أ في ك لِّ ي ومج ِللن واِئِب غذذذذذذذذذذذذذذار ٌة          ي ش قُّ لها الج 

ل  ف قذذذذذذذذذذذذد ه           ف ما بال  ف قِد اِ لِ  ل يس  ل ه  ف قذذذذذذد  أ را ك ل  م ألو ج                    ي ع ج 
ف ق دت  ِرجاال  كان  في الب ؤِس ب أس ه م    ه و  الظ هر  لي و الباع  و الي د  و الِزند                   

3 
                                                 

 اته: حد كل شيء.. شب540/ 1ديوانه  1
 ابن األعرج: لم أعثر على ترجمته. 2
 .649/ 2ديوانه  3



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 27 

بيسذر الذدنيا، لكذن صذرو  الذدهر، والمذوت ال يمكذن رّده، قذد يذنعم المذرء الشاعر  ال يأمن  
بفقذذد أصذذحابه، مشذذيرا  إلذذى مسذذألة قديمذذة فذذي ه نذذذار، وقذذد كثذذرت مصذذائبإعسذذرها يذذأتي دون 

وها هو يعيا في غربة زمانيذة بعذدما  1التاري ، في شق الجيوب ولطم الخدود على الموتى
 ا الجماد، قائال:كان يافعا ، ومن ثم فارق أصحابه، ويتساءل مشخص  

ت ه  ت بذذذذدو س أ لت  ِحمى الف يحاءِ  ق د كان ت ن ضار  ديبا  و  بِعهذذذذذذذا         ج   ما بال  ر 
نذذذذد   ذذذذذدا         ِلظامج و ال يور  ِلقاِصِدها ز  ما بال ها ل م ي رو  ِمن ماِئها الص   و 

و ح  ن بت  الِعزِّ و ِانه د م  الم جد    2ف قال ت ق ضى م ن كان  ِبالس عِد لي ق ضى         و ص 
يسذذأل الحّلذذي مدينتذذه، ولربمذذا السذذؤال ألهلهذذا، وفيهذذا مجذذاز مرسذذل، عذذن سذذبب جفذذا         

مدينتذذذه بعذذذدما كانذذذت خضذذذراء تزهذذذو بجمالهذذذا، حتذذذى ماؤهذذذا العذذذذب تغيذذذر طعمذذذه، ولذذذم يسذذذ  
شذذرابه، ولذذم يسذذع  محتاجذذا ، فهذذو هنذذا يشذذرك الجمذذادات ويشخصذذها، لعلذذه يشذذير إلذذى قضذذية 

لذذذلك تغيذذرت أحذذوال المدينذذة فمنذذذ لذذك  ؛إلذذى وفذذاة صذذاحبهخروجذذه مذذن المدينذذة مضذذطرا ، أو 
شذارة إاليوم ذهب عنها األخيار، ويبس عشبها وذهبت نضذارتها وانهذدم مجذدها الزاهذي، فذي 

ليذذه احن مذذن تغيذذر زمذذاني إمحتملذذة إلذذى مجذذد خالذذه عنذذدما كذذان واليذذا  علذذى الحلذذة، ومذذا ولذذت 
 أساء إلى المدينة حسبما يراه هو.

نوع وخر من االغتراب، يصعب تحديده، لتعدد أنواعه، واختال   االغتراب النفسي: -4
مراميه، فبعضهم يربطه باالضطرابات النفسية والقلق، عندما يشعر الفرد بالجفاء مع 

، ووخرون يوضحون سبب إظهار القوة واالفتخار، بما يالقيه الفرد في مجتمعه 3احخرين
اللها أن يعوض ما افتقده في مجتمعه ، في قضية نفسية يحاول خ4من عداء ونكران للذات

األول، عليه كان الحّلي معززا  مكرما  بين أهله، ثم ترك مدينته فأثرت تلك الحالة على 
نفسه، وظل يعاني منها في غربته التي استمرت نص  قرن تقريبا  محاوال  أن يعوض عما 

ته وغزله وغير ذلك من افتقده بافتخاره بقوته وشجاعته ونسبه ومركزه الديني وعلمه وشاعري
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 –لذا صرح الحّلي مرارا  عن أشياء تعوضه عما افتقده، كي يظهر أمام احخرين  ؛موراأل
ليه نظرة تقدير واحترام، إالحاالت التي تجعل الممدوح ومن حوله ينظرون  -وهو في غربته

عة يفتخر بما فعله في واق -وهو مسافر –فهو في إحدا قصائده التي أرسلها إلى أهله 
 الزوراء ثأرا  لمقتل خاله: )الطويل(

وا ِمنك م  ِمّنذذذي ّنذذذذذي         ف ق د شاه دوا ما ل م ي ر   س لوا ب عد  ت سآِل الو را ع نك م  ع 
ذذذذذذم         و أ حس ن  ظ ّنا  ِمنك م  بي ِبك م ظ ّنذذذذذذذذي  ر أوني أ راعي ِمنك م  الع هد  لي ِبك 

م  ا ق د ك نت  ج  ور ك م أ منذذذذذذذيو  وِر ب عِدكذ م         ف ق د ِنلت  ل ّما نال ني ج  وِ  ِمن ج   لخ 
ّتى بات  في الق لِب و الِذهنِ  د ك ذذذذذذم         ف ق د ع ز  ح  ط بت  ِبغالي الن فِس و الماِل و   خ 

بر  ل ل ّما ر أ يت  الِعز  ق د ع ز  ِعند ك ذذذذذذذذذذذذم         و ال ص  ذذذذذذذذنِّ و  ِني ِة و الم   ي ب ين  الم 
ل يك ذذذذذذذذذذذذذم          ف أ صب حت  و الثاني الِعنان  ه و  الم ثنذي   ث ن يت  ِعناني م ع ث نائي ع 

1 
ليعلمذوا مذاذا فعذل  ؛يخاطب الحّلي أهله، وهو بعيذد عذنهم، أن يسذألوا مذن شذهدوا المعركذة   

كثيذرا  فذي  والبذديع الصذنعة واسذتعملّمله للصذعاب، هذذا باألعداء، ليبرهن لألعداء شدته وتح
ليدلل على تمكنه وقدرته في الشعر مع الحذرب أيضذا ، فهذو فذي الحذالتين مذتمكن،  ؛قصيدته

 -لكذم  -لذي –منذي  –مذنكم  -عنذي -حذرو  الجذر مذثال  ) عذنكم توظيفذهكما نالحذظ كثذرة 
 -نلذذذت -ظنذذذي -ظنذذذا   -سذذذالت -بكذذذم( وكثذذذرة التصذذذر  بالفعذذذل ومشذذذتقاته مذذذثال  ) سذذذلوا -بذذذي

المثنذي( وكلهذذا لهذا دالالت إيقاعيذة متناسذذقة  –ثنذائي الثذاني  -ثنيذذت   -المذن -المنيذة -نذالني
 ؛سذذماء واألفعذذال والحذذرو  مذذع مراعذذاة الذذوزن والقافيذذةتظهذذر بهذذا براعتذذه فذذي التصذذر  باأل

صذذته ، لكنهذذا كانذذت فر كثيذذر ا عذذن أهلذذه مذذن المسذذائل التذذي عذذاني منهذذااغترابذذه بذذذلك أصذذب  
األخيرة لينجو بنفسه وأهله من حذروب مذدمرة، علذى الذرغم مذن شذوقه إلذى أهلذه وأرضذه ممذا 
تركذذت فذذي نفسذذه جرحذذا  كبيذذرا  ال ينذذدمل عذذوّض عنهذذا بهذذذا االفتخذذار وغيذذره، فهذذو يسذذير فذذي 

 البيداء وحيدا  ال يهاب أحدا ، ويستمر فيقول: 

ما زال  عزمي ي قت ضيني إلى الع ال         ف تسب     ّتى جاءها األذن ِبذذذذذذذذاأل ذنِ و   ق  ح 
ي قِعد ني أ منذذذذذذذذذي           ني ش وقي و  رت  م لوكا  ك نت  أ سم ع  و صف ه ذذذم         ف ي نِهض   و ز 

فذذذذذذذذذذذذذا         ر أ ت م قل تي أ ضعا   ما س ِمع ت أ ذنذذذي           ق د ب ِرح  الج   ف ل ّما ت الق ينا و 
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ّد  ِعزه م الِهباِتِهذذذذذذذذذم         ف أ صب حت  ِبالِعزِّ الم م ن ِع في ِحصذذذذذذنِ     ط بت  ِبو  خ 
1 

فتقذذذدها فذذذي اهذذذذه الغربذذذة النفسذذذية جعلتذذذه يبحذذذث عذذذن المنزلذذذة العاليذذذة والرفعذذذة التذذذي         
احترامذذا  موطنذذه، فذذولى وجهذذه يبحذذث عنهذذا لذذدا الملذذوك الذذذين زارهذذم، ولقذذي عنذذدهم تقذذديرا  و 

وفذق خطذى المتنبذي  علذى ألنه أراد العّز ال المال، أ  لم يتكسب بشعره ولعّله يسير ؛وكبيرا  
كلهذذذا دالالت تشذذذير إلذذذى غربتذذذه و الذذذذ  قضذذذى حياتذذذه مغتربذذذا  يبحذذذث عذذذن الجذذذاه والمنزلذذذة، 

النفسذذذية، يريذذذد أن يعذذذوض مذذذا افتقذذذده فذذذي مدينتذذذه الحّلذذذة، فقذذذد افتخذذذر بقوتذذذه وشذذذاعريته وبذذذين 
لذذذلك يعذرض فذي القصذيدة نفسذها أكثذذر مذن حالذة يفتخذر بهذذا  ؛لذدا الملذوك والرؤسذاءمنزلتذه 

 ، يقول: والشامتين ويرد على األعداء

كم  الد هِر ِبالب يِن ع ن ِإذني ما كان  ح  نكذذذذذذذذذذذذذذم            و   ت ع يِّر ني األ عداء  ِبالب يِن ع 
ت زع م  أ ن  الِشعر  أ سنى ف ضاِئلذذذذذذ ِلم ت أ نذذذذذذذذذذذّذيو  ق د ع  ت نِكر  أ فعالي و   ذذذي           و 

رِب و الط عنِ  ن ظِمي  في الو غى           ِلهاِم الِعدا و الن حِر ِبالض  ق د شاه د ت ن ثر  و   و 
ل  أ ذن  الساِمعين  ِبذذذذذذذذذذذذال  ي دخ  قع ذذذه           و  ن كان  ل فظي ي خر ق  الح جب  و   2ِإذنِ و اِذ

، منهذا ذاتذه  بعذده عذن أهلذه لكنذه يبذين فضذائلأ الذذ يعتر  الحلذي بقذدرة العذدو            
بطوالتذذه وضذذرب العذذدو فذذي سذذاحة المعركذذة، ويفتخذذر بذذأن كالمذذه شذذعرا  كذذان أم نثذذرا  لذذه وقذذع 

ه بذذذاقج ن ذذذأ   ماوالسذذذي  عذذذداء حسذذذن فذذذي النفذذذوس، ويذذذدخل القلذذذوب بسذذذهولة، كذذذل ذلذذذك ليشذذذعر األ  
 :ي عمله وبالمنزلة نفسها، ويستمر في قصيدته قائال  ومستمر ف

ِللِضغذذذذذذذذنِ  س دوا ف ضلي و عابوا م حاِسني          فذ ِلك  ِللت قصيِر ع نها و   ف ِإن ح 
ِتلك   بذذذنِ  -ل ع مر –و  لى غ  ّساد  ر غما  ع  واِهذذذذذذذذٌر          ت ِقرُّ ِبها الح   ك الن جوِم ز 

لى ق د ِر الغ صذذذذذذذنِ م حاِسن  لي ِمن إِ   رِث وِل م حاِسذذذذذذنج          و ه ل ث م ٌر ِإاّل ع 
و ج و جاِر   في أ منِ   أ ظ ل  و أ مسي راِقد  الجاِر ساِهذذذذذذذذرا           س واِمي  في خ 

مذذذذذز ةج          ِإذا ِاست ل  ي وما  ال ي عود    فذذذنِ ك أ ن  ك را ع ين ي  س ي   ِابِن ح   3إلى الج 
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بعد هذه الصفات التي امتاز بها الحلذي مذن الشذجاعة والعلذم والمنزلذة العاليذة، وهذي صذفات 
ت غذذيض الحسذذاد، ذلذذك أن "الشذذخه المتفذذوق المرهذذ  المبذذدع، يجذذد نفسذذه غريبذذا  بذذين أوسذذاط  

علذذى أن  أفعذذال الشذاعر واضذذحة وضذذوح الشذذمس،  1مذن النذذاس تتجذذاذبهم األطمذاع واألهذذواء"
يسذذتمد عزيمتذذه مذذن أجذذداده ول محاسذذن مذذن قبيلذذة طذذيء المعروفذذة، مشذذبها  تلذذك المنزلذذة فهذذو 

بالشذذذجرة المثقلذذذة بالثمذذذار فذذذي صذذذورة بصذذذرية واضذذذحة، والمتمثلذذذة: بتفذذذاني عشذذذيرته وحمايذذذة 
الجذذذار والسذذذهر علذذذيهم، وفذذذي صذذذورة تشذذذبيهية أخذذذرا عنذذذدما شذذذبه تلذذذك الحمّيذذذة بسذذذي  خالذذذه 

يعذذود إلذذذى غمذذده إاّل بعذذد رّد الحقذذوق ألصذذحابها، وهذذذي  إذا اسذذت ل ال -ابذذن حمذذزة –الشذذهيد 
جميعها صور أخذرا مذن صذور االغتذراب النفسذي  يعذّوض مذن خاللهذا مذا افتقذده مذن غذبن 
المتجذذذذاوزين أ  أّن "هذذذذذه النزعذذذذة تظهذذذذر بذذذذين حذذذذين ووخذذذذر عنذذذذد بعذذذذض الشذذذذعراء كمظهذذذذر 

. وكثيذرا 2ا المفذروض"اجتماعي يؤمن لهم توازنا  نفسذيا  فذي وجذه احباطذات الحيذاة أو اغترابهذ
ما افتخر الحّلي بشذعره وقذوة إحساسذه، لبيذان فضذله أمذام الممذدوحين والنذاس، منهذا قصذيدته 

 :)البسيط( التي مدح بها صاحب ماردين الملك المنصور بعد وفاة أخيه الملك العادل

ز    زت  ِبِه ِمن خ   3ِن تامذذذذذذذذذذذذذذورِ ل والك م  ل م ي ك ن في الِشعِر لذي أ ر بٌّ          و ال ب ر 
ت ق در  ِزياد ت هذذذذذذذذا          كاالسم زيد ت ِبِه ياٌء ِلت صغذذذذذذذذذذذذذذذيرِ   ف ضيل ٌة ن ق ص 

 ل ِكن ني ل م أ ِهن ِحرصا  ن فاِئس هذذذذذذذا          ك م رِخِه الِشعِر في م دِح ِابِن م نصذورِ 
قذذذذذذذذذذذدورِ م كان ة  الن فِس ِمّني ف وق  م كن تِ  ق در  ف وق  م   هذذذذذا          ِمن  الن ضاِر و 

ذذذذن          ق د كان  ق بِلي  من ماضي األ عاصيذذذذذذذذرِ  ق د م  م  ر  بي ع صر  و   ل ِكن ت أ خ 
ل و  م رت ب تي ِإفراط  ت أخيذذذذذذذذذذذذذ ب  لذذذي          ع   ذذذذذر ك أ ن ني ِمن ر قوِم الِهنِد أ وج 

دٍّ غيِر م كفذذذذذذذذذذذذذورِ  و  داق  ل ها           ِسوا الق بوِل و   ف ِاست جِل ِبكر  ق ريضج ال ص 
ر هذذا           ِإذ ل م أ ِضع ِمسك ها في ِمثِل كافذذذذذذذذذورِ   لى أ ِبي الط ّيِب الكوِفيِّ م فخ  ع 

4 
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نظمذه فذي مذدح المنصذور وأمثالذه، بعدما مدح الملك المنصور أشار إلى قوة شعره الذ     
يذذذاء )زيذذذادة هذذذذا الشذذذعر يقلذذذل مذذذن قيمتذذذه، مثذذذل  ألن   ؛فهذذذو ال يضذذذع شذذذعره فذذذي غيذذذر محّلذذذه

ألنذذه يمذذدح بذذه مذذن  ؛عنذذدما يضذذا  إلذذى االسذذم عنذذد تصذذغيره، فهذذو لذذم ي هذذن شذذعره (التصذذغير
يسذذذتحق هذذذذا المذذذدح، فعذذذزة نفسذذذه فذذذوق كذذذل شذذذيء، وهذذذذا االفتخذذذار " يمكذذذن أن تعذذذد ظذذذاهرة 

ترابيذذذة، فهذذذل كذذذان الشذذذاعر يذذذؤمن مذذذن أعماقذذذه بذذذأن الممذذذدوح يسذذذتحق فنيذذذا  أن يكذذذون هذذذو اغ
هذذذا  1المحكمذذة الفنيذذة الحاكمذذة أم أنذذه كذذان مضذذطرا   ثبذذات ذاتذذه أمذذام محكمذذة فنيذذة قذذاهرة"

األمذذر جعلذذه يفتخذذر بأنذذه مذذن خيذذرة الشذذعراء وأفضذذلهم، لكذذن مذذا يميذذز احخذذرين أنهذذم سذذبقوا 
قديرا  ممن عاصرهم، وهو في هذا البيذت قذد اسذتفاد مذن بيذت أبذي عصره، ووجدوا احتراما  وت

 هذ( بقوله: 499العالء المعّر  )ت 

ا ل ْم ت ْست ِطْعه  األ و اِئل   تج ِبم  ان ه            ح  م  ْن ك ْنت  األ ِخير  ز  نِّي و اِذ و اِذ
2 

عتذذذذز بهذذذذا زداد يومذذذذا  بعذذذذد يذذذذوم، كتلذذذذك النفذذذذائس القديمذذذذة التذذذذي يتذذذذوقيمذذذذة شذذذذعره            
أصذحابها، مشذبها  نفسذذه وشذعره باحثذذار الهنديذة الفذاخرة، وزاد عليهذذا أنذه لذذم يضذع أشذذعاره إاّل 
فذذي الذذذ  يسذذتحقه، عكذذس مذذا فعلذذه المتنبذذي عنذذدما أرخذذه شذذعره ومذذدح كذذافور األخشذذيد ، 

. هذذذذا األمذذذر جلذذذب انتبذذذاه أحذذذد الدارسذذذين بقولذذذه: " فكذذذان 3ومذذذن ثذذذم نذذذدم علذذذى ذلذذذك فهجذذذاه
هذذذ( فذذي خاتمذذة القصذذيدة بمثابذذة  357ي وممدوحذذه كذذافور األخشذذيد  )ت استحضذذار المتنبذذ

مركز داللي يختزل المعاني....، لذا نجد الشاعر يكتفي بمفاخرة المتنبي من جانذب المقذول 
الال للقيمذذذة المعنويذذذة التذذذي تناسذذذب غفيذذذه / الممذذذدوح دون التصذذذري  بالجانذذذب الفنذذذي /، اسذذذت

ه ازداد قذدرا  وقيمذة  بعذد هذا التأكيذد ِلي سذِمع  النذاس أن ذ . كل4موقفه، وتجعله مرتبطا  بالماضي"
 تركه دياره ومتباهيا  أمام احخرين في مسألة نفسية اعتبارية.

                                                 

 .177تراب في الشعر األندلسي االغ 1
 –بيروت  –شرح وتحقيق : الدكتور ن. رضا  –هذ( 499البي العالء المعر  )ت  -ديوان سقط الزند 2

1965- 56. 
 .2/139ينظر: شرح ديوان المتنبي  3
 .158التناه في شعر صفي الدين الحّلي  4
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تكذذذرر هذذذذا االفتخذذذار عنذذذد الحّلذذذي بصذذذور عذذذّدة، ليذذذدلل علذذذى أن األرض ملذذذك هلل سذذذبحانه   
لفذراق والغربذة التذي ليخفذ  عذن نفسذه ألذم ا ؛وتعالى، يرحل إليها المرء إذا ضاق عليذه محلذه

يقذذول فذذي إحذذدا قصذذائده مادحذذا  الملذذك الصذذال  بذذن الملذذك  -كمذذا أسذذلفنا -أعلذذن عنهذذا مذذرارا  
 المنصور: )الطويل(

مان  ِلب عذذذذِدِه        ي حِزن  ق لبي ِمنه  ما كان  ي فذذذذذِرح      ل ق د ظ ل  ي صميني الز   و 
رِ  الد هِر ها أ نا راِحذٌل      إلى ملك بيني وبينك يصلذذذذذذذذذ        ف ق لت  ِلص 

ت غل ق  أ بواب  الس ماِح ف ي فت ذذذذذذذذذذ      ِإلى م ِلكج تخفى الم لوك  ف ي جت لذذذذي          و 
ذوِّح     ِإلى م ِلكج ال م وِرد  الجوِد ِعنذذذذذد ه          أ جاٌج و ال م رعى الس ماِح م ص 

1 
ذذذذذذذ       ِبِمثِلذذذذذذذذذذِه       ِإلى م ِلكج ي لقى الث ناء   ي سم  ي نِعم  ِمن ب عِد السماح و   و 

ِإلى مِلكج ال زال  ِللم دِح خاِطبذذذذذذا           و زاد  إلى أ ن كاد  ِللم دِح ي مذذذذذذد ح  
2 

فرحذل  ؛ه لذم يستسذلميشير إلى غدر الزمان في بعده عن أهله ومعاناته، علذى أن ذ           
ملذذك يصذذل  بينذذه وبذذين الزمذذان، ويظهذذر عنذذد الملمذذات والشذذدائد، فيبسذذط يديذذه بالسذذماح، إلذذى 

والجذذذود ال ينضذذذب عنذذذده، فمرعذذذاه خصذذذب ال ي ذذذْبس فيذذذه، لذذذذا تذذذراه يسذذذتمع دائمذذذا  إلذذذى شذذذكوا 
الناس، فوجد عنده مأربه، وراحة باله، كي ال يفرح أعداؤه ويظنذون أنذه يعذيا فذي كذدر بعذد 

رّوح بهذا مذا عانذاه فذي غربتذه، فهذو مهمذا وجذد مذن الطيذب والجذود رحلته، في داللذة نفسذية يذ
واألمذذان، فهذذي ال تسذذاو  عنذذده قيمذذة بقائذذه بذذين أهلذذه فذذي أرضذذه. وكذذان تكذذرار لفظذذه )ملذذك( 

لينال المنزلة التي يريذدها  ؛وبيان فضل ممدوحه ،داللة على إشعار احخرين بمكانته العالية
 .وتهدأ نفسه المضطربة

أحزانذذذذه وأزماتذذذذه النفسذذذذية، فيذذذذنظم أشذذذذعارا  فذذذذي  ىل الحلذذذذي أحيانذذذذا  أن ينسذذذذويحذذذذاو           
ذذ ؛موضذذوعات أخذذرا كذذالغزل أو الخمذذرة أو الصذذيد والطذذرد ترويحذذا  لمذذا يعانيذذه  اوليبذذرهن أيض 

بعذذض األلفذذاظ التذذي تذذدل علذذى ارتباطذذه  -أحيانذذا  -أنذذه وجذذد بذذديال  مالئمذذا ، لكذذن تصذذدر منذذه 

                                                 

 مصوِّح: جا . 1
 .1/316ديوانه  2
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، يذدعو 1لتذي  رثذى بهذا فخذر الذدين عثمذان ملذك األمذراءبأرضه وأهلذه، ففذي إحذدا مرثياتذه ا
 إلى التصبر وعدم البوح بما في نفسه خوفا  من شماتة األعداء، يقول: )الوافر(

طذذذذوب   ِتِه الخ  ل ت ِبساح  ل  الن جيذب          ِإذا ن ز   ك ذا ف لي صِبِر الر ج 
زنذذا          ي ضيق  بِ  در  الر حيب  ي س رُّ الن فس  ث م  ي ِسرُّ ح   ب عِضِه الص 

نِّب ه  الش واِمت  أ و ت عيذذذذذذذب   ي بد  الي أس  ِلأل عداِء كيال         ت ؤ  و 
2 

فهذذو ي ظهذذر السذذرور أمذذام احخذذرين، بينمذذا ي خفذذي فذذي داخلذذه حزنذذا  كبيذذرا  لمذذا ول إليذذه        
ه يعيا في أمذن وراحذة أن  حاله. كذلك نجده يتغزل أحيانا  لي بد  أمام احخرين قلة معاناته، و 

 بال، كقوله: )البسيط(

ذذذذِذروا ب ِتك  الع ّشاق  ق د ع  في م ح  وء  الب دِر ي عتذذذذذ ِذر         و  ّياك  ض   ِإلى م ح 
بِّك  ال ت بقي و ال ت ذذذذذذذذذذذذذ ر   نار  ح  د يك  موث ق ذذذة           و  ن ة  الح سِن في خ   و ج 

ذذذذذذر  يا م ن ي ه زُّ د ال ِتذذذذذذِه          الغ صن  ه ذا ف أ ين  الِظلُّ و الث م   ال  غ صن  قام 
 ما ك نت  أ حس ب  أ ن  الو صل  م مت ِنٌع          و أ ن  و عد ك  ب رٌق ما ِبِه م ط ذّذذذذذذذذر  

ليِه ي سه ل  ا طير  ع  ط ذذذذذذر  خاط رت  فيك  ِبغالي الن فِس أ بذ ل ها          ِإن  الخ   لخ 
ذذر     ل ِكن غ ر ني الق م  ل ّما ر أ يت  ظ الم  الش عِر ِمنك  ب ذذذذدا          خ ضت  الظ الم  و 

3 
يبّين الحّلي تعلقه بهذا المحبوب الذ  يبد  دالال  وامتناعا ، وهي كثيذرة فذي أشذعاره،         

سذذألة نفسذذية، أو لعلذذه أراد ولعلذذه أراد منهذذا قدرتذذه وتمكنذذه علذذى كسذذب قلذذوب احخذذرين، فذذي م
بهذذذا الغذذزل أمذذورا  أخذذرا نجهلهذذا، وربمذذا قصذذد بهذذا حبذذه وتعلقذذه بأرضذذه وأهلذذه. كمذذا وصذذ  

 في ماردين: )الخفي ( 4البرك والرياض والحدائق، منها قوله في وص  عين البرود

رُّ ف ضل  بذذ رود          راِتعا  في ِرياِض ع يِن الب رودِ  ل ياني أ ج   خ 
قذذذذذذذودِ  ِمن ب ديِع ز هرج أ نيقج          ك م ِبها  ك ف صولج م نظوم ةج و ع 

                                                 

 لم أعثر على ترجمته. 1
 .2/680نه ديوا 2
 .796/ 2م.ن  3
 لم أعثر على ترجمتها. 4
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بانج          نب ٌق ب ين  ق ضِب وسج و  و رودِ  ز  ن رِجذذذذذذذذذسج و   و أ قاحج و 
ق ذذذذذوامج          بينج و عاِرضج و  ذذذذذذذذذذذدودِ      ك ج  ث غورج و أ عي نج و خ  و 

1 
هذذذا الجمذذال الرائذذع وفذذي هذذا الجذذّو البهذذي مذذن خذذالل وروده التذذي يذذدعو إلذذى التمتذذع ب        

أشذذار إليهذذا، مشذذبها  إياهذذا بذذالثغور والخذذدود، داللذذة علذذى حسذذن مجلسذذه ومقامذذه فذذي مذذاردين، 
ليتمتذذذع  ؛وكانذذت البدايذذذة بلفظذذذة )خليذذذاني( داللذذة علذذذى تركذذذه الهمذذذوم والمتاعذذب التذذذي يعانيهذذذا

 .وبل  االغتراب في نفسه مبلغ ا كبير ا بالدنيا وما هو مسموح له بعدما فقد موطنه
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 :الخاتمة
من خالل دراسة موضوع االغتراب في شعر صفي الدين الحّلي تبين أن االغتراب        

موق  فكر  ونفسي واجتماعي من الوجود وا نسان والحياة ورؤية للكون تخال  السائد 
من موضوعات شعره، مهما وكان موضوعا  والمألو ، عبر عنها الحّلي خير تعبير، 

 مور، وهي:نستخله منها جملة من األ
 صو ر الحّلي من خالل االغتراب واقع العصر وظروفه. -1
نظم معظم أشعاره في االغتراب على البحور الطويلة، كالطويل والبسيط والخفي   -2

 والكامل وغيرها.
والميم والنون والراء والباء  كما نظم شعره هذا على القوافي السهلة الميسورة كالالم -3

 وغيرها.
عالن حاالت االغتراب والقهر إا في نفسه خير تعبير، وظهرت شجاعته في عّبر عم   -4

 الذ  وجده أمام المسؤولين دون خو ج أو وجل.
وفق الحالة النفسية والجّو الذ  عرض خاللها، فأحيانا  على تمكن من نظم أشعاره  -5

 شعارا  خالية من الصنعة، وأجاد فيهما جميعها.نجد الصنعة واضحة، وأخرا نجد أ
أعلن الحلي عن اغترابه من خالل قصائد ومقطعات كاملة، وأحيانا  ضمن غيرها من  -6

 الموضوعات.
 لم يأخذ الحلي حظه من الدراسة كغيره من المتميزين من الشعراء. -7
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   Alienation in the Poetry of Safi al-Din al-Hilli (d. 750 AH) 

Ahmed Hussein Mohammed Al-Sadani 

  

 
Abstract 

        Safi Al-Din Al-Hilli is one of the knights' poets. He 

participated in the battle of Zawra (Iraq) in revenge for his uncle, 

then he went to Mardin and praised its kings. He was proficient in 

all poetry topics. He lost several of his companions and what he had 

of authority and power, then he felt his distance from the home of 

his youth remembering the pride of his family when they were 

masters of Hilla, especially after he became aged and lost losing 

some of his rights, all of this made his social alienation Spatial, 

temporal and psychological in his independent poems and syllables 

with emotional expressions that indicates his ability in poetry with 

his style, so he explained us the reality of the age and its 

circumstances. 
     Key words: loss, psychological, rights. 
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