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هـ )أطروحة 088هـ الى 656أفراح قدوري صالح . شعر الحجازيات في العراق من 

7882بغداد : الجامعة المستنصرية : كلية االداب : القسم اللغة العربية ، -دكتوراه( .  

 
اولع الشعراء العراقيون في هذه الحقبة بذكر االماكن الحجازية التي اصببح  ببالي ع  بن المقالمبة     

الطللية ، مع ما فيها من تالفق  اطفي مفعم بالحّب والشوق . وأذكر في هذه الخاتمة جملة من النتائج 
 التي توصل  إليها: 

هـ ( ، ماهو االّ إمتاُلال لشعر الحجازيا  066 -هـ 066إّن شعر الحجازيا  في هذه الحقبة ) .1
بيبر بباخت ا الوبروا في العصر العباسي الثاني، وان اختلف  الغايا  واالسباليب فبي التع

واالحببالاا السياسببية واالقتصبباالية واالجتما يببة ، لتصبببو أرج نجببال والحجبباز مبب ذاع  منبباع ، 
 وموطناع بالي ع  ن موطن الشعراء العراقيين الضائع المسلوب من االحت ل المغولي. 

استو ب و اء الحجازيا  مبن الناحيبة الموضبو ية ،االضبراج التقلياليبة التبي  رفب   نبال  .2
عرب، منها ضرج الغزل الذي اخذ حيبزاع واسبعاع يزيبال  لبي بقيبة ا ضبراج االخبر  مبن ال

المباليو والّزهبال والكاليبة ، فضب   بن االضبراج الالينيبة التبي  ببر   بن مباليو سبيال الخلبق 
)صببلي ع  ليببل والببل وسببلم( ، وطلببب شببفا تل ، فجبباء  النصببوو الشببعرية تفببيج لو ببة 

 والرزايا ، فلم يجال االنسان مفراع االّ الال اء.  وحزناع  لي زمان كثر  فيل المصائب
كان للفنون المستحالثة نصيب من الحجازيا  ، تتفاو  في االائها بين الفصبيو والعبامي فقبال  .3

جاء الموشو والالوبي  منوومبا  باللغبة الفصبيحة ، أمبا الكبان وكبان فكبان باللهجبل العاميبة 
 الالارجة والبسيطة. 

الس م( حضور واضو في الشعر الاليني، السيما في ضبرج  وكان لماليو أهل البي  ) ليهم .4
الماليو والثناء  لي أهل بي  رسول ع )صلي ع  ليل والل وسبلم( ، ببروم متذللبة خاشبعة 

 معطرة باريج المكان الحجازي ونفحاتل القالسية. 
، وهبي وهر في هذه الحقبة ملمٌو صوفي ُ را بـ )الحقيقة الُمحّمالية( أو )النور الُمحمبالي(  .5

نورية الينية أخذ  منحي صوفياع مفاالهبا أن نبور رسبول ع )صبلي ع  ليبل والبل وسبلم( ، 
 وكان في ُصلب  الم ) ليل الّس م( ، ليمتال حتي مبعثل هال  ونوراع ورحمة للبشرية جمعاء. 

ومن الرموز الصوفية التي شا   في )النور الُمحّمالي( رموز السبكر أو الخمبرة المرتبطبة  .0
المحمالي ، والسكر والنشوة بهذا الحب المتربع في سويالاء قلوب الشعراء المتصبوفة بالحب 

 الذي اقتصر  نال الشا ر الوتري الون ضيره من الشعراء. 
إن معوببم مطببالع القصببائال التببي تمببالم الرسببول الكببريم )صببلي ع  ليببل والببل وسببلم( متوجببة  .7

بالغزل ، وذكر االسماء الحجازية ، والتغني بالمريع ، ووهر  أسماء مثل )طيبة ، رامبة ، 
زروال ، اللو  ... الخ( ،  لي الرضم مبن أّن الشبعراء قبال  اشبوا فبي المبالن والحضبر بعيبالاع 

 وأجوائها.   ن رحاب الصحراء
ينقسم بناء القصيالة الحجازية من الناحيبة الفنيبة البي نبو ين همبا : قصبائال ذا  بنباء مركبب  .0

متكونل من أكثر من ضرج ، واخر  : ذا  بناء أحاالي )وحالة الموضوع( ، مقتصراع  لي 
ضببرج شببعري واحببال فقببط ، وتتجسببال فببي القصببائال الموشببحة ، والببالوبي  ، والمقطعببا  ، 

 لة . والقصائال المستق



في الراسة الاللة ا لفاو التي اتخذ  طابع التغني بأرج نجاٍل والحجاز ،تبين أنها سار  في  .9
 اتجاهين : االول : ضزلي تقليالي ، والثاني : اليني ذو مسحة قالسية ارتبط  بالماليو الّنبوّي. 

أكثر الشعراء من واهرتي االقتببا  والتضبمين ، وأببرز مبن اقتبب  مبن القبر ن الكبريم ،  .16
لع بل من الشعراء هو مجال الالين النشابي ، أمبا التضبمين مبن النصبوو التبي زخبر بهبا وأو

االالب العربببي  ، وجعلهببا جببزءاع مببن  مببل الشببعر الفنببي فقببال أخببذ  موقعهببا مببن الالراسببة 
 والبحا. 

تنوع التصوير الفني بين صور تشبيهية وأخر  استعارية ومن ثبم كنائيبة ، والم حبو أّن  .11
قال أكثر الشبعراء مبن اسبتعمالها ممبا جعلهبا تفبوق الصبورتين االسبتعارية الّصورة التشبيهية 

والكنائية ، كما إّن واقع الّصورة الفنيبة يبأتي فبي مجملبل معتمبالاع  لبي الوصبا والمباشبرة ، 
كما إنها تقليالية متوارثة التحمل في ثناياها تجاليبالاع او ضراببة ، ببل التحمبل  مقباع فبي أحيبان 

 كثيرة. 
المعروفة ، ذا  االيقاع المسترسل مثل الطويل والكامل والبسيط ، فض ع شا   االوزان  .12

 ن االوزان القصيرة والمجزو ، وهي في النو ين المذكورين لم تتبأطر بموضبوع معبين ، 
 وانما نوم  فيها موضو ا  كثيرة. 

 تنو   القافية واتخذ  انوا اع  اليالة منها ماهو بحسبب   قتهبا ببالروي، او مالهبا   قبة .13
بالوزن ، فض   ن انواع مستحالثة من القوافي وهي : )أ( قصبائال محبوكبة الطبرفين ، وقبال 
 رف   نال الشا ر الّصرصري ، و )ب( قصائال متجانسة ا واخر التي شا    نال الشا ر 

 الوا و الوتري. 
وجوال الموسيقي الالاخليبة المتحققبة فبي فنبون البباليع مبن جنبا  وطبباق وتكبرار، وُ برا  .14

سمي بـ )البباليعيا ( ، التبي ابتبال ها الشبيخ ) بّز البالين الموصبلي( ، ثبم نسبج  لبي أيضاع ماي
منوالل شعراء  خبرون مبنهم )صبفي البالين الحلبي( وضيبره، وا تمبال  هبذه البباليعيا  فنباع أو 

 فنوناع باليعية متنو ة في كل بي  شعري. 
 
 
 
 

 


