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 :الممخص
مف القضايا التي يهتـ فيها الشعراء كتحسسهـ بالهزيمة فػي دالههػـ  ف فػي تقهػد الػدهر الدهر 

ال يجعػؿ ححػدان فػي مها ػًم كم هػا هرسػي اللافػة اذا تغيػر ع تغيػر معػم حاشػية اللهياػة كمػف ضػم ها تغيػر 
م زلػػة الشػػعراء بتغيػػر الحهػػـع  ف الشػػاتر بطبعػػم متهسػػد فػػي الشػػعر كمػػف لػػاؿ الشػػعر يح ػػؿ تهػػ  

اسد مادية كمع كية فههذا  جد الشاتر ي دد حظم كيشهك الدهر كتقهباتم  ف دكاـ الحاؿ مف المحاؿع مه
ف لـ يهف مف الاقراء كلـ يمسم الضر يربط بػيف الػدهر حك الػزمف كبػيف  إذ  جد الشاتر في حهثر حشعاره كا 

لجػكع الػذم يعيشػم المجتمػ  الجكع كالاقر ع قد تهكف تالؾ الحالة هي إلي اؿ فهرة لهمتهقي بالضرر كالـ ا
ههػػؿ ع ف الشػػاتر ابػػف بينتػػم كي قػػؿ مػػا يعػػا ي م ػػم المجتمػػ ع كقػػد تهػػكف هػػي تامػػة سػػابقة مػػف الشػػاتر 
لتلكفًم مف اللطر الذم سكؼ يشمهم في المستقبؿ مثهما دار ا مر ته  المجتم  بشههم العاـ كلـ يتػرؾ 

هػر فػي شػعر الشػاتر الحسػيف بػف الحجػا  مػف ححدان ته  حالم فيقـك بالشهكل كالتلكؼ م مع كهػذا مػا ظ
لاؿ سيرة حياتمع لـ يهػف يعػا ي مػف الاقػر كالجػكع  كتػاش فػي ه ػؼ اللهاػاء ميسػكر الحػاؿ كلهػف الػذم 

 ف في تقهد الحػاؿ كالػدهر ت مػي دكافػ   اسػية لػدل الشػاتر بػالتلكؼ  ;يقران شعره يراه مهينان الاقر كالجكع
ف لـ ي بم م م شيء.   مف الاقر كا 

   (.السلرية عالدهر عالجكع عالاقر عالشاتر) الكممات المفتاحية:
 

The irony of time in the poetry of Al-Hussein bin Al-Hajjaj (d. 391 AH) 
Wissam Hashush Khuwait

Prof. Diaa Ghani Lafta Al-Aboudi 
College of Education for Human Sciences / University of Dhi Qar

Abstract: 
The time  is one of the issue that poets care about .They feel the defeat within 

themselves ,because in the vicissitude of time  does not leave anyone in his 

place .including Khliafa  chair if changed .change with him the entourage of 

the Caliph and the position of the poets . Because the poet make living from 

his poetry and through this career he can earn money and support himself 

financially and morally  
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. for this we notice that the poet lament his bad luck and complain from the 

changing of the time .because the time is not in one situation .We can notice 

easily that the poet links between the time and poverty or hunger .This may 

be the case to convey an idea  to the recipient of the harm and the pain which 

is the whole society is suffering from .because the poet is the son of his 

environment and he has the ability to convey what are the people suffering 

from .It may be a  previous signal of the poet  because of the fear from the 

future .This appears clearly in the poetry of Al Hussein bin Al hajaj during 

the course of his life . He didn’t suffer from the poverty or hunger .He lived 

in the care of Caliphs affordable but anyone who reads his poetry sees it 

filled with poverty and hunger because in the continues changing of the 

conditions and time develop psychological motivation in the poet which 

makes him afraid from the poverty even if he is a far away from it .  

Keywords: (poet, poverty, hunger, eternity, irony). 
 

 المقدمة
ت اكلػػػػػػا هػػػػػػذه الدراسػػػػػػة ظػػػػػػاهرة بػػػػػػارزة كهػػػػػػي ) السػػػػػػلرية (  ت ػػػػػػد شػػػػػػاترو مػػػػػػف        

ق(ع كهػػػػػك ُّٗ -ُِٖشػػػػػعراء الع ػػػػػر العباسػػػػػي الػػػػػذم تػػػػػاش فػػػػػي الاتػػػػػرة  مػػػػػا بػػػػػيف ) 
كالتػػػػػػػػي ظهػػػػػػػػرا تهػػػػػػػػؾ  .(ُ)الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػا  المعػػػػػػػػركؼ بالبغػػػػػػػػدادم حك ال يهػػػػػػػػيع

السػػػػلرية فػػػػي شػػػػعرًه  تيجػػػػة مػػػػا حفػػػػرزه المجتمػػػػ  العباسػػػػي كمػػػػا تػػػػا   م ػػػػم مػػػػف ترسػػػػباا 
كفسػػػػػػاد  السػػػػػػهطة كالسياسػػػػػػة حتػػػػػػ  القػػػػػػا بظالهػػػػػػا تهػػػػػػ  الحالػػػػػػة االقت ػػػػػػادية جعهػػػػػػا 
مػػػػػػف الشػػػػػػاتًر سػػػػػػالرو مػػػػػػف مجتمعػػػػػػم كبينتػػػػػػم كتعػػػػػػد تهػػػػػػؾ السػػػػػػلرية ه ػػػػػػكع مػػػػػػف ح ػػػػػػكاع 

 الرفض كالتمرد ته  ما يعيشم الشاتر. 
كقػػػػػػد قيسػػػػػػمٍا تهػػػػػػؾ الدراسػػػػػػة تهػػػػػػ  مبحثػػػػػػيف كهمػػػػػػا   المبحػػػػػػ  ا كؿ الػػػػػػذم ت ػػػػػػاكؿ     

 م ػػػػػمإذ ا ػػػػػار الشػػػػػاتري سػػػػػالران  السػػػػػلرية مػػػػػف الػػػػػدهر كدكافػػػػػ  الشػػػػػاتر فػػػػػي السػػػػػلرية
كقػػػػػد تهػػػػػػكف تهػػػػػػؾ السػػػػػػلرية داللػػػػػػة رمزيػػػػػػة بشػػػػػػيء بعػػػػػػدـ الامبػػػػػػاالة م ػػػػػػم هػػػػػػي يت اسػػػػػػ  

مػػػػف دالػػػػؿ ذاا   ػػػػارا ضػػػػربان مػػػػف ضػػػػركد اللػػػػكؼ ال اسػػػػي إ هػػػػا ا لػػػػـ فضػػػػان تػػػػف
الاػػػػػرد كلكفػػػػػم مػػػػػف فقػػػػػداًف كظياتػػػػػم. حمػػػػػا المبحػػػػػ  الثػػػػػا ي فت ػػػػػاكؿ الاقػػػػػر كالجػػػػػكع الػػػػػذم 
تضػػػػػػمف السػػػػػػلرية مرتبطػػػػػػة بالشػػػػػػهكل كاللػػػػػػكؼ مػػػػػػف الاقػػػػػػر كالتلػػػػػػكؼ مػػػػػػف الجػػػػػػكع حف 
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. كقػػػػػد لتمػػػػػاي بحثػػػػػي هػػػػػذا بمػػػػػا تك ػػػػػها إليػػػػػم مػػػػػف غيػػػػػره ال ػػػػػاسي ػػػػػيبم همػػػػػا ح ػػػػػاد
 ي رجعاي إليها إث اء الدراسة.  تانج مضياان إليم قانمة بأسماء المراج  الت

إف الػػػػػدهر يمثػػػػػؿ ظػػػػػاهرة ت ػػػػػد الشػػػػػاتر العربػػػػػي شػػػػػغها تاهيػػػػػره إذ حف اإل سػػػػػاف         
ي سػػػػد  افعػػػػاؿ الليػػػػر كالشػػػػر لػػػػم كيعػػػػدهي المػػػػلثر كالمكجػػػػم لهمػػػػرء فػػػػي حياتػػػػم كلػػػػم  قػػػػكة 

سػػػػػهبانع )كها ػػػػػا  تػػػػػادة فاتهػػػػػة تػػػػػلثر تهيػػػػػم كلهػػػػػذا يهقػػػػػي بػػػػػالهـك تهيػػػػػم إذ هػػػػػاف ا مػػػػػر 
العػػػػػػرد ح هػػػػػػا تػػػػػػذـ الػػػػػػدهر إذ  ػػػػػػزؿ بهػػػػػػػا مهػػػػػػركه فتقػػػػػػكؿ   حبػػػػػػادهـ الػػػػػػدهرع كح ػػػػػػػابتهـ 

الحيػػػػاة  .فػػػػأف مػػػػا ي ػػػػيد المػػػػرء مػػػػف  كانػػػػد(ِ) قكارتػػػػم ك كازلػػػػم في سػػػػبكف الااتهيػػػػة إليػػػػم(
فأ ػػػػػػم يهقػػػػػػي بػػػػػػالهكـ تهػػػػػػ  الػػػػػػزمف حك الػػػػػػدهرع فقػػػػػػديمان فػػػػػػي العػػػػػػرد الجاههيػػػػػػة كشػػػػػػداندها 

فهػػػػػا كا  عف العػػػػػرد تقػػػػػرف بأزما هػػػػػا لػػػػػذلؾ تهثػػػػػر مػػػػػف الشػػػػػهكلت ػػػػػد حػػػػػدك  الشػػػػػداند فػػػػػأ
لهػػػػػػػػػدهر كمػػػػػػػػػف تهػػػػػػػػػؾ المسػػػػػػػػػمياا ) سػػػػػػػػػميرا( كهػػػػػػػػػا كا  الجػػػػػػػػػاههييف يضػػػػػػػػػعكف مسػػػػػػػػػمياا

المحػػػػدد بػػػػم. كمػػػػف ه ػػػػا يجعهػػػػكف لهػػػػدهر ب ػػػػاا هػػػػي االحػػػػدا  التػػػػي تقػػػػ  ضػػػػمف الكقػػػػا 
.هتعبيػػػػر تػػػػف سػػػػكء (ّ)رسػػػػمكا لهػػػػزمف فػػػػي اذهػػػػا هـ تهػػػػ  ا هػػػػا قػػػػكة قػػػػادرة تهػػػػ  الهػػػػاؾ 

الػػػػػػدهر فػػػػػػي اشػػػػػػعارهـ  مػػػػػػف ذهػػػػػػرالحػػػػػظ كت اػػػػػػيس تػػػػػػف الػػػػػػ اس. كلهػػػػػػذا يهثػػػػػػر الشػػػػػػعراء 
إلظهػػػػار مػػػػا هػػػػػك ملاػػػػي فػػػػػي ذاتهػػػػـ كمػػػػػا هػػػػك مضػػػػمر فػػػػػي كجػػػػدا هـ مػػػػػف لػػػػكؼ مػػػػػف 

.  كمػػػػػف ح ػػػػػكاع الاقػػػػػر كالجػػػػػكع ككقػػػػػكع الظهػػػػػـ تهػػػػػيهـ كحف ي ػػػػػيبهـ مػػػػػا ا ػػػػػاد غيػػػػػرهـ 
رم  اسػػػػي ال يكجػػػػد مسػػػػتقان الػػػػزمف هػػػػك ) الػػػػزمف الػػػػذاتي ( حك ال اسػػػػي كهػػػػك زمػػػػف شػػػػعك 

عإذ يعػػػػػػكؿ تهيػػػػػػم اال سػػػػػػاف فػػػػػػي الليػػػػػػر (ْ)تػػػػػػف التجػػػػػػارد كلبػػػػػػراا الػػػػػػ اس اإل سػػػػػػا ية 
كالشػػػػػر ع فػػػػػاف ها ػػػػػا ايامػػػػػم مشػػػػػلكمة رمػػػػػ  بػػػػػالهـك تهػػػػػ  الػػػػػزمف كمػػػػػا يلبنػػػػػم لػػػػػم مػػػػػف 

 مهماا هأ م المتحهـ في سير حياتم .
بجبػػػػػػركا  إف الرهػػػػػػاد الػػػػػػذم تعػػػػػػززه  كانػػػػػػد الػػػػػػدهرع كترفػػػػػػده بالحيػػػػػػاة  اسػػػػػػها         

القػػػػػػػدر كالمػػػػػػػكا يتاػػػػػػػاكا مػػػػػػػف  اػػػػػػػس الػػػػػػػ  الػػػػػػػرل فيتمػػػػػػػادل لي ػػػػػػػب  حالػػػػػػػة مرضػػػػػػػية 
.كهػػػػػذا الرهػػػػػاد سػػػػػيطر اهثػػػػػر تهػػػػػ  الػػػػػذاا اال سػػػػػا ية كجعههػػػػػا فػػػػػي لػػػػػكؼ (ٓ)مسػػػػػتطيره 

مسػػػػتمر مػػػػف الحيػػػػاة كمتعطااتهػػػػا لعػػػػدـ معرفػػػػة االمسػػػػاف بمػػػػا يلبنػػػػم لػػػػم الػػػػدهر كالسػػػػير 
 بم  حك المجهكؿ. 
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 ػػػر القػػػديـ كالحػػػدي  تهػػػ  اسػػػتلداـ ماػػػرداا الػػػزمف كقػػػد اهػػػتـ الشػػػعراء فػػػي الع       
كتكظياها في شعرهـ إذ بػالغكا فػي اللػكؼ مػف الػزمف كمػا يلبنػم لهػـ مػف م ػاند تهػ  
اتتبػػػار التقهبػػػاا فػػػي العػػػيش كالحيػػػاة كتغيرهػػػا مػػػف حػػػاؿو الػػػ  حػػػاؿو كلهػػػذا يهقػػػكف كبػػػالهكـ 

  الماضي لكفان مف كالشهكل ته  الزمافع إذ يهجان ال اس كم هـ الشعراء إل  الهركد إل
كطػػأة الحاضػػر كمػػف القػػادـ المجهػػكؿ لػػذا فهػػـ فػػي تلػػكؼ دانػػـ مػػف الػػزمف كتقهباتػػم كمػػا 

 .(ٔ)يلبيم لهـ مف اقدار كهذ امف ا سباد التي تجعؿ الارد يهقي بالهكـ ته  الدهر
كهػػػػذا الشػػػػػاتر ابػػػػف الحجػػػػػا  يسػػػػتلدـ ماػػػػػرداا الزمػػػػاف لهتعبيػػػػػر تػػػػف اللػػػػػكؼ مػػػػػف     

اسػػػػػػهكد الػػػػػػتههـ كالسػػػػػػلرية ع متلػػػػػػذان الاقػػػػػػر كالجػػػػػػكع كيرمػػػػػػي بهػػػػػػا تهػػػػػػ  الزمػػػػػػاف. فقػػػػػػد 
حسػػػػػػهكد الػػػػػػػرفض كاليػػػػػػأس كضػػػػػػػياع الحػػػػػػاؿ لمػػػػػػػا  لػػػػػػا تهيػػػػػػػم ا حػػػػػػكاؿ ع حيػػػػػػػ  هػػػػػػػاف 

تغيػػػػػػرة ع كتهقػػػػػػي التمػػػػػػرد تهػػػػػػ  الػػػػػػزمف كتقهباتػػػػػػم كيبػػػػػػدم تلكفػػػػػػم م ػػػػػػم   ػػػػػػم فػػػػػػي حػػػػػػاؿو م
ز بظالػػػػم تهػػػػ  ال ػػػػغير كالهبيػػػػر كالاقيػػػػر كالغ ػػػػي كه ػػػػا ي ػػػػدد الزمػػػػاف   ػػػػم حذؿ العزيػػػػ

كرفػػػػػ  مػػػػػف شػػػػػأف الكضػػػػػي  حتػػػػػ  ا ػػػػػبحكا حسػػػػػيادان بعػػػػػدما هػػػػػا كا م بػػػػػكذيف فيقػػػػػكؿ فػػػػػي 
 ) اللايؼ(  ذلؾ

ػػػػػػذره  بػػػػػكا ًفههػػػػػدهًر تي  قيٍهػػػػػاي ال تىعجى

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا تهىيىػػػػػػػػػػػػػػػًم لغافػػػػػػػػػػػػػػػؿو ًمػػػػػػػػػػػػػػػف مىزيًػػػػػػػػػػػػػػػد 

مػػػػػػػاف    هػػػػػػػافى بى ػػػػػػػيران إفَّ هػػػػػػػذا الزَّ
 

ًفيان ميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لهػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قكدً ٌّ ى
ػػػػػػة العييػػػػػػكفى كال ييػػػػػػطٍ   ػػػػػػذي الًاضَّ  يىٍألي

 
 ًلػػػػػػػػػػػػػػػػؽي حٍلػػػػػػػػػػػػػػػػذى الميبهىرجػػػػػػػػػػػػػػػػاًا الػػػػػػػػػػػػػػػػر دكدً  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد  ثيَـّ شاخى الدٍَّهري الذم هافى يحبك  ثمى  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو كتيبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و كى
تَّػػػػػػ   ػػػػػػ  ًبعىي ىيػػػػػػًم حى ػػػػػػتمىرَّ العىمى  كىاسى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ال َّقػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ديػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  حٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؿى الًاضَّ  بالحى

ً ػػػػػػػػػٍر ا   ًفههػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػادى القيػػػػػػػػػركدي كى
 

د   .(ٕ) ىٍحػػػػػػػفي حىٍذ ػػػػػػػادى بىٍعػػػػػػػًض ًتهػػػػػػػؾى القيػػػػػػػركي
  

يهػػػػكف دافعػػػػان  اسػػػػيان كتلكفػػػػم مػػػػف الػػػػدهر جػػػػاء بسػػػػبد تاهيػػػػره مػػػػف ث ػػػػي الػػػػدهر لػػػػم       
 فقاؿ في ذلؾ)السري (  

م ددددددددد   ِّمددددددددد     الددددددددددذِّئِب كالددددددددد        

 
 

++ 

ددددددددب    عدددددددد     ددددددددد      فددددددددس تِددددددددعد ئ  
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يسػػػػلر ابػػػػف الحجػػػػا  مػػػػف الػػػػدهر كهػػػػي  اتجػػػػة مػػػػف لػػػػكؼ م ػػػػم فههػػػػذا  هحػػػػظ الشػػػػاتر 
كه ػػػػػػا يشػػػػػػبم الػػػػػػدهر يعػػػػػػكض دافػػػػػػ  اللػػػػػػكؼ بالسػػػػػػلرية مػػػػػػف الشػػػػػػيء كاالسػػػػػػتهزاء بػػػػػػم 

بالػػػػذند الػػػػذم يػػػػ قض تهػػػػ  الاريسػػػػة كيػػػػتمهف م هػػػػا لػػػػذا يطهػػػػد بػػػػأف يهػػػػكف فػػػػي حمايػػػػة 
السػػػػػب  الػػػػػذم يحميػػػػػم مػػػػػف الػػػػػذناد كهػػػػػي ه ايػػػػػة تػػػػػف اللهياػػػػػة الػػػػػذم يحميػػػػػم مػػػػػف غػػػػػدر 
الػػػػدهر كهػػػػي تحيه ػػػػا لسػػػػبد الػػػػرنيس فػػػػي تمسػػػػؾ الشػػػػاتر باللهاػػػػاء كالتقػػػػرد الػػػػيهـ كهػػػػك 

يعدهـ بر ا ماف لم مف الاقر كالجكع.
يػػػػػػذهر ابػػػػػػف الحجػػػػػػا  اهميػػػػػػة السػػػػػػلؼ فػػػػػػي شػػػػػػعره كيعػػػػػػده كسػػػػػػيهة لمكاجهػػػػػػة المجتمػػػػػػ  ك 

الظػػػػػػالـ الػػػػػػذم لػػػػػػرد كتغيػػػػػػرا احكالػػػػػػم كا ػػػػػػب  فيػػػػػػم الحػػػػػػؽ بػػػػػػاطان ع كالباطػػػػػػؿ حػػػػػػؽي 
)ملهػػػػ  بسػػػػيط كتقهبػػػػا فيػػػػم المػػػػكازيف كحتػػػػ  االتػػػػراؼ كالتقاليػػػػد حيػػػػ  يقػػػػكؿ فػػػػي ذلػػػػؾ 

 ) 
دددددددذ  دددددد ل دددددد      فيدددددد     يددددددت   بي ب  ش 

 

دددددددت   يددددددد   ك   يددددددد   المذ      اك دددددددك     بي ئ
 
 
 

لِدددددددددددددد ِ     دددددددددددددد    مِ    ا  نذمددددددددددددددا ِّ  ئ
 

ددددددد   دددددددا   الم   ع ددددددد   شددددددد  مئ ي     بيمئ
مدددددددد    الّشدددددددد ئبِ    قدددددددد     دب  قئددددددددع   ي  ئ

 
 بيقددددددددئ بي ع   ئ ِيددددددد لكددددددد ئ يدددددددبي    غ   

 
 

 هػػػػػػػػػػا كا قػػػػػػػػػػديمان   ػػػػػػػػػػاسو  في ح ػػػػػػػػػػا اٍبػػػػػػػػػػ
 

 (ٗ)رً  ٍ هيتاد حهؿ مً  سادااً  
الاقهػػػػا كقيمػػػػة يقػػػػـك الػػػػ ص تهػػػػ  ماارقػػػػة معرفػػػػة ال ػػػػاس مػػػػاذا تحػػػػد بعػػػػد اف تبػػػػدلا 

يسػػػػتهجف شػػػػينان فػػػػي يػػػػكـ  كتاداتهػػػػا فا ػػػػب  العقػػػػؿ الجمعػػػػي الػػػػذم هػػػػاف يسػػػػتهجف شػػػػينان 
مػػػا يحبػػػػم فػػػي الكقػػػػا الحػػػػالي كهػػػك يتغ ػػػػ  فيهػػػذه االبيػػػػاا بالسػػػػلرية التػػػي رفعػػػػا شػػػػأف 
الشػػػػػػاتر كجعهتػػػػػػم مػػػػػػف الشػػػػػػعر لديػػػػػػم تجػػػػػػارة ع ككسػػػػػػيهة  لهتعامػػػػػػؿ مػػػػػػ  ملتهػػػػػػؼ فنػػػػػػاا 

مػػػػػف شػػػػأف ح ػػػػػاس بي مػػػػػا يحػػػػػط مػػػػػف قػػػػػدره  المجتمػػػػ  ع كيكضػػػػػ  هيػػػػػؼ حف الشػػػػػعر يرفػػػػػ   
 ف الشػػػػػعر ممهػػػػػكء بالسػػػػػلؼ عكلػػػػػكال حاجتػػػػػم كاضػػػػػطراره لمػػػػػا ح شػػػػػده ع  ػػػػػم مػػػػػف ح ػػػػػاس 

 معركفيف في م ر .

ػػػػػػف شػػػػػػ  ٌ ػػػػػػكلة الػػػػػػذند مى يػػػػػػؼى يىلي هى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػدَّةٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػؿى السػػػػػػػػػػػػػػػب  لػػػػػػػػػػػػػػػم تي عى  قٌػػػػػػػػػػػػػػػد جى
 
 

ػػػػػػػػػػًرهً  ٍزاي اليىػػػػػػػػػػكـى ًمػػػػػػػػػػف شى  بًػػػػػػػػػػؾى اٍحتىػػػػػػػػػػرى
 

ٍهػػػػػػػػػػػػدهٍ   ػػػػػػػػػػػػدان جى فىهيجتهػػػػػػػػػػػػًد الػػػػػػػػػػػػدٍَّهري غى
(ٖ). 
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كيشػػػػػػهك الشػػػػػػاتر مػػػػػػف جػػػػػػكر زما ػػػػػػم كلكفػػػػػػم مػػػػػػف تقهبػػػػػػاا الػػػػػػزمف كاسػػػػػػتياءه م ػػػػػػم فهػػػػػػك 
تغيػػػػػر ا حػػػػػكاؿ كتغيػػػػػر حػػػػػاؿ ال ػػػػػاس إلػػػػػ  تغيػػػػػر الزمػػػػػاف كالتػػػػػي بػػػػػدكرها غيػػػػػرا ي سػػػػػد 
 حي  يقكؿ في ذلؾ) البسيط(   مف حاؿ

ٍهػػػػػػػػػػػػػػػران ميًهحػػػػػػػػػػػػػػػان   إليػػػػػػػػػػػػػػػؾ حىٍشػػػػػػػػػػػػػػػهك دى

 

قػػػػػػػػػكقي  هىػػػػػػػػػ  تي  فػػػػػػػػػي هيػػػػػػػػػؿي يػػػػػػػػػكـو تى
 
 
 

 ال يىتهقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا ىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارى مٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايؽً    إاٌل بكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ى
شدددددد    ق ددددددد ل ذندددددد  حيددددددِ  ِدبِت   مئ

 
دددددة  قدددددا   فددددد    بيقددددد    فددددد  حا  

ددددددددد ِ   نئ دددددددددسص  م  دددددددددِت الخ    ا     م عئ
 

 .(10)تشدددددددددددعذت كفدددددددددددِ  ع  يقددددددددددد  
ي ػػػػػؼ ابػػػػػف الحجػػػػػا  الػػػػػدهرع كهػػػػػك يلالاػػػػػم فػػػػػي معيشػػػػػتم كهػػػػػك يحػػػػػاكؿ الػػػػػتلهص م ػػػػػم  

كال جػػػػػاة مػػػػػف تكاقػػػػػد تقهباتػػػػػمع إذ ك ػػػػػام باله ػػػػػيؽ لػػػػػم كال ي اػػػػػؾ ت ػػػػػمع كاي مػػػػػا مشػػػػػ  
كجػػػػػػده فػػػػػػي طريقػػػػػػمع كهػػػػػػذه داللػػػػػػة تهػػػػػػ  الكضػػػػػػ  المػػػػػػزرم الػػػػػػذم شػػػػػػمؿ تامػػػػػػة ال ػػػػػػاس 

القػػػػػػيـ  كالمجتمػػػػػػ  العباسػػػػػػي فػػػػػػي تهػػػػػػؾ المػػػػػػدة مػػػػػػف جػػػػػػكع كفقػػػػػػر كتبػػػػػػدؿ الحػػػػػػاؿ كتغيػػػػػػر
 كالتقاليد.
كالمتطهػػػػ  تهػػػػ  الشػػػػعر العربػػػػي بشػػػػهؿ تػػػػاـ يهحػػػػظ حف الشػػػػعراء قػػػػد اهثػػػػركا مػػػػف        

الشػػػػػػهكل مػػػػػػف ازمػػػػػػا هـع كيبػػػػػػدك ح هػػػػػػـ قػػػػػػد ادرهػػػػػػكا بػػػػػػكتيهـ الػػػػػػذم ابثػػػػػػؽ مػػػػػػف تجػػػػػػاربهـ 
المباشػػػػػرة الحيػػػػػة حف قػػػػػكة الػػػػػزمف ال تقهػػػػػر كا هػػػػػـ حسػػػػػرل م ػػػػػير محتػػػػػـك ال ماػػػػػر  حػػػػػد 

  .(ُُ)مف قضانمً 
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فالشػػػػاتر مسػػػػهكف بهػػػػاجس اللػػػػكؼ مػػػػف الػػػػدهر الػػػػذم ال يسػػػػتث  ي ححػػػػدا الػػػػذم        
يػػػػػزرع فػػػػػي  اكسػػػػػهـ كلعػػػػػؿ هػػػػػذا ال ػػػػػراع الػػػػػذم يػػػػػديره الػػػػػدهر بػػػػػيف ث انيػػػػػاا )  الغ ػػػػػ  
/الاقػػػػػر (الػػػػػذم يلهػػػػػؽ  مطػػػػػان مػػػػػف التػػػػػأـز كالقهػػػػػؽ كالرهبػػػػػة كاللػػػػػكؼ الػػػػػذم يػػػػػدكـ مػػػػػا داد 

كقػػػػػػػد سػػػػػػػاتد تعػػػػػػػد الج سػػػػػػػياا فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػ         .(ُِ)يػػػػػػػد الحيػػػػػػػاةاإل سػػػػػػػاف تهػػػػػػػ  ق
بقػػػػة مػػػػف \العباسػػػػي كظهػػػػكر  حبػػػػة مثقاػػػػة مهتمػػػػة فػػػػي الشػػػػعر كا دد إذ بػػػػرزا هػػػػذه اؿ

حربػػػػػػاد الدتابػػػػػػة المهذبػػػػػػة ترفػػػػػػكا بالظرفػػػػػػاء الػػػػػػذيف جػػػػػػذبكا ا تبػػػػػػاه الشػػػػػػعد كاهػػػػػػؿ العهػػػػػػـ 
  .(ُّ)بطريقة معيشتهـ كرهافة حسهـ الدتابي

العباسػػػػػػي الثػػػػػػا ي ممػػػػػػا اضػػػػػػطر ال ػػػػػػاس إلػػػػػػ  االسػػػػػػتجداء  كا تشػػػػػػر الاقػػػػػػر فػػػػػػي الع ػػػػػػر
كطهػػػػد العطػػػػاء لسػػػػد الجػػػػكع إذ ذهػػػػد بعػػػػض الشػػػػعراء إلػػػػ  تكظيػػػػؼ الاقػػػػر فػػػػي شػػػػعرهـ 
كاالسػػػػػتجداء تػػػػػف طريػػػػػؽ الشػػػػػعر كالشػػػػػهكل مػػػػػف الاقػػػػػر اذ ح ػػػػػبحكا ال يمههػػػػػكف القػػػػػدرة 

 .(ُْ)ته  إتالة حكالدهـ
الشديد إذ قاؿ في ذلؾ)  كه ا يشهك ابف الحجا  حالة الاقر كي ؼ حالة البلس       

 اللايؼ(     

يشػػػػػػػي  حم  شػػػػػػػيءو ييقػػػػػػػاؿي فػػػػػػػيَّ كىتى
 
 

++ 

يػػػػػػاتي ًمػػػػػػف حىٍتًجػػػػػػًد ا ىٍشػػػػػػياء   كىحى

ك  ؿه  اًشؼي الًمعى  فارغي الجى  فيم ًمفى الجيكع ضامري ا ىحشاءً   رىجي

ٍبػػػػػػػػػػػزو كىهػػػػػػػػػػػذا  حىتىعىشَّػػػػػػػػػػػ  ًبغىيػػػػػػػػػػػًر لي
 

ػػػػػػػذاني  ػػػػػػدَّةو فػػػػػػي غى ٍ ػػػػػػذي مي بىػػػػػػرم مي  لى
دددد ا     م   م س  كة  الدذ  ف أ نا الي       دددددي ع   يددددب  غ  حئ يددددا     ل ددددة    حئ
با  ددددددد  ا  نع يدددددددا     آية  ل  ت ِك ئ ل ِم    عئ   ِ مئ يدددددددبا  م   .(15)     ال غ 
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ي ػػػػؼ ابػػػػف الحجػػػػا  حػػػػاؿ الاقػػػػر المػػػػدق  الػػػػذم يعػػػػيش فيػػػػم إذ ي ػػػػؼ الحػػػػاؿ كمػػػػا هػػػػك 
مػػػف الطعػػػاـ كي قػػػؿ تهيػػػم بدقػػػة تاليػػػة مػػػف جػػػكع كتغيػػػر الحػػػاؿ بسػػػببم كمعدتػػػم اللاكيػػػة 

الشػػػػػػاتر المعا ػػػػػػاة التػػػػػػي يعيشػػػػػػها مػػػػػػف  قػػػػػػص فػػػػػػي اللبػػػػػػز كغػػػػػػذاءه الاػػػػػػارغ مػػػػػػف ابسػػػػػػط 
المقكمػػػػاا كهػػػػي رغيػػػػؼ اللبػػػػز  كيسػػػػلر الشػػػػاتر مػػػػف الدكلػػػػة كي ػػػػؼ  اسػػػػم بػػػػالماؾ 
المترفػػػػػ  العػػػػػيش كالػػػػػذم يعػػػػػيش بزهػػػػػد بغيػػػػػر غػػػػػذاء كيسػػػػػلر ببقانػػػػػم بػػػػػدكف غػػػػػذاء بتهػػػػػؾ 

( ت ػػػػػػػدما حبػػػػػػػاه اه  مكسػػػػػػػ  )اآليػػػػػػة المعجػػػػػػػزة التػػػػػػػي لػػػػػػـ يح ػػػػػػػؿ تهيهػػػػػػػا  بػػػػػػي اه
 بالمعجزاا. 

 كهذا ابف الحجا  فهك يهقي بالهكـ ته  ح حاد الم ا د فيقكؿ في ذلؾ ) الكافر( 

 

 
كيبػػػػػدم ابػػػػػف الحجػػػػػا  تعجبػػػػػم مػػػػػف زما ػػػػػًم كلكفػػػػػم مػػػػػف الجػػػػػكع الػػػػػذم ال يػػػػػرجـ  ػػػػػغيران 
كهبيػػػػران ع فػػػػي  ػػػػص يحمػػػػؿ مضػػػػمراا كهػػػػي سػػػػكء الكضػػػػ  االقت ػػػػادم كاقت ػػػػاره تهػػػػ  
رجػػػػػاؿ السياسػػػػػة كالمسػػػػػلكليف إذ ح ػػػػػبحكا ها كتػػػػػاؿ السػػػػػمي ة مػػػػػف تلمػػػػػة االهػػػػػؿ كاهػػػػػؿ 

ف التػػػػي ال تهػػػػادي تجػػػػد حقػػػػكؽ ال ػػػػاس إذ ي قػػػػؿي الشػػػػاتر  ػػػػكرة بتشػػػػبيم الجيػػػػاع هػػػػالجرذا
طعامهػػػػا كتقتػػػػاا  تهػػػػ  فتػػػػاا الطعػػػػاـ كبقايػػػػاه كفػػػػي الطػػػػرؼ اآللػػػػر طبقػػػػة المسػػػػلكليف 

 كا حاد الم ا د العهيا في حالة تلمة . 
العدـ حم إل  كيرسـ ابف الحجا   كرة مف الاقر المدق  حت  ك ؿ بم الحاؿ 

في ذلؾ  فقاؿالبيا   ماٍ ي الذميمههم في بيتم سكل الحيكا اا االلياة كالاار  يجدي ماال 
 ) المجت ( 

 ههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحى اـ اٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كى 

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً الهً  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾً المي  دى ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  

ددددددددددددددمددددددددددددددا كِ   دددددددددددددد ذ   تِ نئ  الّ إ    بِ ف  
 

 القمدددددددددددددددابي عددددددددددددددد د    كِ م دددددددددددددد    
ددددددددددددددددددددددددددددم     سيدددددددددددددددددددددددددددداق  ة     يذ شئ

 
  ب دابي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنذ     ذ  

 

ًجٍبػػػػػػػػاي ًمػػػػػػػػف الزمػػػػػػػػاف كحمي شػػػػػػػػيءو   تى

 

 طريػػػػػػػػػػؼ ال حراه ي مػػػػػػػػػػف زمػػػػػػػػػػا ي 
 
 
 

  تأخددددددددِ  قِدددددددد ت   ددددددددب ا   يددددددددا   
 

ددددددما      (16)ف ت   مددددددِ     ددددددا     
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  شذددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ت   تئ د  اب   ا إ  
 

 .(17)فدددددددددددداب  لدددددددددددد  ع   صددددددددددددتئ ن ذ ت   
في هذه ا بياا الشعرية ي قؿ الشاتر  كرة حية تف الكاق  الذم يعيشم المجتم   

إذ يتضمف ال ص مضراا م سقية كهي ا عداـ البيا مف ابسط مقكماا العباسي  
ع إذ يعطي الشاتر ك اان دقيقان لهاقًر المدق  الذم يعيشم مف لاؿ ذهره لهس كر الحياة

الطعاـ التي تهعدي بها الانراف كهي تامة دالة ته  كالانراف ك حكا ي الطبخ الاارغة مف 
سكء الحاؿ كلهك البيا مف ابسط ا شياء هي الطعاـ كالشراد كاللراد الذم حؿ 
بالبيا ك ار مرتعان لهحيكا اا ا لياة كهي داللة ته  المهاف المهجكر اللالي مف 

مقكماا الحياة.
د ال ػػػػػيد لعػػػػػز الدكلػػػػػة ف ي ػػػػػب  ههبػػػػػان مػػػػػف هػػػػػاح الشػػػػػاتر يتم ػػػػػ  كفػػػػػي مهػػػػػاف  لػػػػػر

بلتيػػػػػار كيحسػػػػػدهـ   هػػػػػـ يػػػػػأههكف لحمػػػػػان كهػػػػػك ال يػػػػػذكؽ الهحػػػػػـ كا قطعػػػػػا جرايتػػػػػم مػػػػػف 
 الهحـ ت م حي  قاؿ في ذلؾ) الكافر(  

 قكفان كال ا كي مى  ادى حياي هً رى 

 

 ريؽً الطَّ  هرً   ظى هى تى  ضةه رابً كى  

 ذ ده طكيؿه  مي دو لى رٍ ف كى مى فى  
 

 لهكقي هكدو مهٍ كى  مي ييعرقاي  
 ن     تِ دئ د     دا ف  ال   ع   ىدذ    ت   

 
 م ق  ِ  خبك     الل   ب  دئ ق      

 ن  عكم   قئ باف   ا م الي  في   
 

 .(18)بفيق   عئ ي    م    ذ ك  ك  ل   
يعهػػػػػس الػػػػػ ص ت اقضػػػػػان هبيػػػػػران  لكاقػػػػػ  يعيشػػػػػم الشػػػػػاتر فالزمػػػػػاف جعػػػػػؿ م ػػػػػم حف يتم ػػػػػ   

إليػػػػم الشػػػػاتر حم يػػػػاا فيهػػػػا مػػػػف القسػػػػكة التػػػػي تعهػػػػس الكاقػػػػ  االجتمػػػػاتي الػػػػذم  ػػػػار 
بشػػػػهؿو لػػػػاص كال ػػػػاس بشػػػػهؿ تػػػػاـ ليتم ػػػػ  حف يهػػػػكف ههبػػػػان مػػػػف هػػػػاد اللهياػػػػة لي ػػػػاؿ 
مػػػػا يتم ػػػػاه مػػػػف الطعػػػػاـ ع كهػػػػك يعهػػػػس جا ػػػػد  لػػػػر حالػػػػة التػػػػرؼ التػػػػي ك ػػػػها إليهػػػػا 

 .الق كر العباسية

إف تلػػػػػػػػكؼ الشػػػػػػػػعراء  تامػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الػػػػػػػػدهر كتقهباتػػػػػػػػم مػػػػػػػػاهي إال لػػػػػػػػكفهـ مػػػػػػػػف        
ش بعػػػػػػػد غيػػػػػػػاد مػػػػػػػف يعيػػػػػػػ هـ تهػػػػػػػ  تح ػػػػػػػيهها  ػػػػػػػعكبة الح ػػػػػػػكؿ تهػػػػػػػ  لقمػػػػػػػة العػػػػػػػي

كاللػػػػػػكؼ مػػػػػػف االزمػػػػػػاا االقت ػػػػػػادية هػػػػػػك مػػػػػػا رمػػػػػػ  بهػػػػػػـ تهػػػػػػ  طريػػػػػػؽ اللهاػػػػػػاء فػػػػػػي 
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تح ػػػػيؿ رزقهػػػػـ كالشػػػػاتر بطبيعتػػػػًم متهسػػػػد بالشػػػػعًر  فيهػػػػكف متقهبػػػػان بحسػػػػد الظػػػػرؼ 
 الذم يمهيم تهيم ف راه مداحان كتارة  يشهك الاقر كالظهـ .

الهديػػػػػػػة بشػػػػػػػهؿ لػػػػػػػاص بت ػػػػػػػكير مشػػػػػػػاتر إذ اهػػػػػػػتـ الشػػػػػػػعراء كمػػػػػػػ هـ شػػػػػػػعراء        
الطبقػػػػػػاا الاقيػػػػػػرة كالبانسػػػػػػة التػػػػػػي تاقػػػػػػي  ػػػػػػعكبة فػػػػػػي تح ػػػػػػيؿ لقمػػػػػػة العػػػػػػيش كمػػػػػػا 

 .(ُٗ)يت ؿ بها مف حمكر بسيطة 

 

فه ػػػػػػػا ابػػػػػػػف الحجػػػػػػػا  ي ػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػاس بالسػػػػػػػ ا ير تهػػػػػػػؾ الحيكا ػػػػػػػاا التػػػػػػػي تطهػػػػػػػد       
 هؾ) الم سرح(  االهؿ مف مالهيها إذ يقكؿ في ذل

 ك ئ ت   ل  د      ِّئ     نانيبِ      ِ حئ ن  

 

 دد  ال ِ       صاح  ف نا م  ص  نئ أ  ف   

  يمهي شٍ تى  يى هٍ كى  ف حياديمً يا مى  
 

 دً دى ػػػػا العى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهح الي إً  ؽ  ػػػػشػػػػػػػيى  
 
 

 الػػػػػ يبٍا ميرىؽي لـ لكالؾ ى  كاهً 
 

 .(َِ)ردمثي  مي حكمي م شي ركي لحـ تي  
جكتػػػػػػػان كيشػػػػػػػهكف مػػػػػػػف شػػػػػػػدة   يتضػػػػػػػكركفالػػػػػػػذيف الاقػػػػػػػراء  كيشػػػػػػػبم حالػػػػػػػم كحػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػاس 

السػػػػػ ا ير تهػػػػػؾ الحيكا ػػػػػاا التػػػػػي تسػػػػهف البيػػػػػكا كتقتػػػػػاا تهػػػػػ  ا هػػػػػؿ المتبقػػػػػي بالحػػػػاؿ 
كالتػػػػػػي تطهػػػػػػد فضػػػػػػاا مػػػػػػا بقػػػػػػي مػػػػػػف الطعػػػػػػاـ مػػػػػػف ممهكهيهػػػػػػا كهػػػػػػي  ػػػػػػكرة معبػػػػػػرة  

كالغػػػػػاء الاػػػػػكارؽ بػػػػػيف ال ػػػػػاس المتلمػػػػػيف  الاقػػػػػراءالدكلػػػػػة بالطعػػػػػاـ كاف ي  ػػػػػاكا  بمطالبػػػػػة
يحمػػػػػػػؿ الػػػػػػػ ص دالالا مضػػػػػػػمرة كهػػػػػػػي  إذمههػػػػػػػكف قػػػػػػػكا يػػػػػػػكمهـ كال ػػػػػػػاس الػػػػػػػذم ال كي

  .احتهار السهطة كالماؿ كالطعاـ لجهة دكف حلرل
بػػػػػؿ كي ػػػػػؿ الحػػػػػاؿ بالشػػػػػاتر حف ي ػػػػػكر تحػػػػػكالا الػػػػػزمف كحالػػػػػة الاقػػػػػر كالعػػػػػكز        

له ػػػػاس ليهػػػػكف رهػػػػف مكجػػػػكداا الم ػػػػزؿ مقابػػػػؿ الح ػػػػكؿ تهػػػػ  اللبػػػػز فيقػػػػكؿ فػػػػي ذلػػػػؾ 
 ) السري (.

دددد الي  مددددا لمِخعئدددد    نئ  لدددد  م   فدددد  م 

 

ع ددددددددددددالبذِّئ      ِيعئتدددددددددددداِ  عددددددددددددا لعي ع    

ددددددددد ن    الشذدددددددديا يِ  ال   ل دددددددد  ِتع  
 

نددددد   مِدددددِغ فدددددد      ان هددددا    ئ  ت دددددددددددعئ
 
 
 
 
 
 

ددددد  إ  ِكنئددددِت إنئ ددددانائ ف ددددْن   إ  ا ا ئ
 

ن ددد   ُئدددِ  المددداب د   ال   مِت م   دددتدددِددددخد 
 
 

فددددد  يددددد     ِد ب ِكددددد ئ  مددددا ل  تدددددا   الخ 
 

عِ  الِه ددددد     دددددبئ ن   م  ِيددددددئ ددددد      ِتقئص 
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مدددداب  ف ه دددد ئ  م دددد    ن دددد  ح  دددد ئ       ا  م 
 

 .(21)ي  دددد ِ        عئقدددد  ع ددددس ت ددددعئ    
فهػػػػك ي ػػػػؼ ايػػػػف الحجػػػػا  حالػػػػة الاقػػػػر الم تشػػػػرة بشػػػػهؿ كاسػػػػ  فػػػػي المجتمػػػػ  العباسػػػػي  

مػػػػػف كالحاجػػػػة الػػػػػ  الطعػػػػاـ إذ ك ػػػػػؼ الطعػػػػاـ يبػػػػػاع بشػػػػيء مػػػػػف الػػػػرهف مقابػػػػػؿ شػػػػيء 
اللبػػػػػزع كالػػػػػ  الشػػػػػاتر فػػػػػي طهبػػػػػم لهطعػػػػػاـ مقابػػػػػؿ اللػػػػػدماا التػػػػػي قػػػػػدما لهمسػػػػػلكليف 
ك ػػػػػاها بتهػػػػػؾ االتمػػػػػاؿ التػػػػػي يتب اهػػػػػا المػػػػػارد كالج ػػػػػي إذ تحمػػػػػؿ تهػػػػػؾ الداللػػػػػة رمزيػػػػػة 
السػػػػرتة كالت ايػػػػذ فػػػػي االمػػػػر كالطاتػػػػة لػػػػم حتػػػػ  ك ػػػػؿ الحػػػػاؿ بتشػػػػبيم  اسػػػػم بالحمػػػػار 

 .لهطعاـ هأجر لم الذم يعمؿ

      

فكرررشل الرررذُش ػٌرررذ الؼرررشق الةررراُلييي قذأورررة جرررذا     حررر  أ لررر  الف  رررفة           -1
 ػل  الضهي ا  قات ػذأذل .

إى جخْف الشاػش هي الفقش ّالةْع  ّكاى لِزا ّقرغ ًفسري ػلر  ًفسريحَ  ًْفرا        -2
 هي الضهاى.

َا ّأفقررذ هؼِررا ّايفحررَ   ًررَ هشجب ررا          -3 الخررْف هرري الررذُش أفقاررذ الشرراػش كشاهحرر
السرررل ة فررررى جغيرررشت جغيرررش هؼِرررا الشرررؼشاء الحرررابؼْى     اسجبا رررا  هباًرررشا  هرررغ   

 للخليفة ُّزٍ  قيقة أزكشُا أغلبا الشؼشاء في ًؼشُن.
اٍ إلرر  ركررش  ًرركا ابرري ال ةررال هرري الررذُش  فرري ًررؼشٍ  ّجررْس صهاًررَ بشررك   أد        -4

 ً ْق الضهاى ّجْسٍ 
ّصررررش الشرررراػشا ابرررري ال ةررررال الررررذُش بالؼررررا   ُّررررزا الْصررررش غاأررررة هرررري  -5

 الكشاُية ّاالهحؼاض.
حن الشرراػشا بررزكش الررذُش ّجبررذ  ا  ررْا  إلرر  أى ّصرر  إلرر  السررخش  فرري         اُرر -6

 ًؼشٍ  لوْاجِة الوةحوغ في ًظشٍ  
ّصرررش الشررراػشا هةحوؼرررَ بةرررْسل هضسأرررة  حررر  قررراسى بررريي الكٌيرررش   بيرررث    -7

 الخ ء( ّالشؼش. 
ّهرري أًسررا  الررذُش فرري ًررؼشٍ  جوٌيررَ أى أكررْى كلبررا  هرري كرر ق الخليفررة   ُّررزا             -8

 ّا حقاس الزات. دلي  ػل  فقذاى الٌؼوة
 

 
 

يعد ابف الحجا  مف هبار شعراء الشيعة ع كالمكاليف آلؿ البيا )تهيهـ الساـ(ع كلم ( ُ)
مدان  ع كحك   بعد مكتم حف يدفف تحا قدمي مكسػ  الهػاظـ )تهيػم السػاـ( فيهـ 
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فقد رثاه الشريؼ الرضي بعد كفاتم بق يدة ككسمم بػ ) ًلاة ركح الزماف (.ي ظر   ع
 .ُُٕ/ْكفياا ا تياف ع 

 . ُٓ( ي ظر  الدهر في الشعر اال دلسي ع ) دراسة في حرهة المع  (ع للم تهي  ِ)
 . ّٔت د الشعراء العرد قبؿ االساـ عتبد االلم ال انغ   ( ي ظر  الزمف ّ)
( ي ظػر  الػػزمف فػػي شػػعر حبػػي تمػػاـ ) دراسػػة مكضػػكتية ف يػػة (ع تػػاطؼ تبػػد الهطيػػؼ ْ)

 . ِِِٓالسيد  
( ي ظػػػػر  الػػػػدهر فػػػػي شػػػػعر ابػػػػف الركمػػػػي) دراسػػػػة تحهيهيػػػػة( مكسػػػػ  تيسػػػػ  تبػػػػد اه ٓ) 

 . ِِالحكرا ي  
 . ٓالشعر كالزمف عجاؿ اللياط    ي ظر   (ٔ) 
 .َِٓ/ُ( ديكاف ابف الحجا ع ٕ) 
 ُْ/ِ( الم در  اسم ٖ)
 .ّٖٓ/ِ( ديكاف ابف الحجا ع ٗ) 
 . ُّٓ/ ّ( الم در  اسم  َُ) 
( ي ظػػػػر   ػػػػكرة اللػػػػكؼ فػػػػي شػػػػعر القػػػػرف الثالػػػػ  الهجػػػػرمع  رضػػػػكاف تهػػػػي تبػػػػد ُُ) 

 . ُٕالهادم 
 .ُٗل  الهجرم ( ي ظر   كرة اللكؼ في شعر القرف الثاُِ)
 ّٕ( ي ظر  السلرية السياسية العربية علالد القشطي ي  ُّ)
( ي ظر  الاقر في الع ر العباسي الثا ي كحثره ته  الحياة العامة عحساـ حسف ُْ)

 .ُِّٗ/ّاسماتيؿ تبد الغ ي  
 .َُْ/ُ(ديكاف ابف الحجا ع ُٓ)
 . َُّ/ْ( الم در  اسم ُٔ)
 .ّْٔ/ِ( ديكاف ابف الحجا   ُٕ)
 .ّٓٗ/ ّديكاف ابف الحجا  ( ُٖ)
 .ِٓ( ي ظر  السلرية في القر يف الثا ي كالثال  الهجرييفع ُٗ)
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 َْٕ /ُ( ديكاف ابف الحجا  َِ)
 . َِْ/ ْ( الم در  اسم ُِ)
 

 المصادب

ع ُالدهر في الشعر اال دلسي ع ) دراسة في حرهة المع  (ع للم تهي لهيؿعط -ُ
 ـ.ََُِهينة حبك ظبي لهثقافة كالترا  ع حبك  ظبيع 

الزمف في شعر حبي تماـ ) دراسة مكضكتية ف ية (ع تاطؼ تبد الهطيؼ السيد.  -ِ
  ههية الهغة العربية عالزقايؽ عم ر ع) دعا(مهتبة يكسؼ له شر كالتكزي    

الػػدهر فػػي شػػعر ابػػف الركمػػي) دراسػػة تحهيهيػػة( مكسػػ  تيسػػ  تبػػد اه الحػػكرا ي ع  -ّ
/ِِ . 

الشػػػػػػػػعر كالػػػػػػػػزمف جػػػػػػػػاؿ الليػػػػػػػػاط ع م شػػػػػػػػكراا كزارة الثقافػػػػػػػػة كاالتػػػػػػػػاـ العراقيػػػػػػػػة  -ْ
 ـ . ُٕٓٗعالعراؽع

 ػػكرة اللػػكؼ فػػي شػػعر القػػرف الثالػػ  الهجػػرمع تهػػي ع رضػػكاف تهػػي تبػػد الهػػادمع  -ٓ
 ـ. ََِٗجامعة الزقايؽع ههية اآلدادعالقاهرةع

 ـ .ُٖٖٗع دار الساقي ع ُالسلرية السياسية العربية علالد القشطي ي ع ط -ٔ
الاقر في الع ر العباسي الثا ي كحثره ته  الحياة العامة عحساـ حسف اسماتيؿ  -ٕ

ـ ع العدد ََِِتبد الغ يع جامعة ا زهرع ههية الهغة العربية حسيكطع
 .ُِّٗ/ّعا  دار الثا ي  ّٗ

السػػلرية فػػي القػػر يف الثػػا ي كالثالػػ  الهجػػرييفع تبػػد اللػػالؽ تبػػد اه تػػكدة تيسػػ   -ٖ
 ) رسالة ماجستير(.ُٔـعصَِّاالرد ية عا ردفععالجامعة 

الزمف ت د الشعراء العرد قبؿ اإلساـ ع تبد االلم ال انغ ع ت مي له شر   -ٗ
 كالتكزي  ع )دعا(عالقاهرة.
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كفياا الزماف كا باءي حب اء الزماف ع بي العباس شمس الديف ححمد بف محمد بف  -َُ
باس ع دار  ادر ق(ع تحقيؽ ع إحساف تُٖٔ -َٖٔحبي بهر بف لههاف) 

 عبيركا ع لب افع)دعا(. 
ديػػػػػػػػػػػكاف ابػػػػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػػػػا  ) حبػػػػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػػػد اه الحسػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػف ححمػػػػػػػػػػػد ( المتػػػػػػػػػػػكف   -ُُ

ع م شػػػػػكراا الجمػػػػػؿ ُهػػػػػػ.ع تحقيػػػػػؽ كجمػػػػػ  كتعهيػػػػػؽ عسػػػػػعيد الغػػػػػا مي عطُّٗسػػػػػ ة
 َُِٕع عبيركا علب اف

 


