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 هـ 142-231 ألفة المكان في شعر العصر العباسي األول
 عبد الكريمسالم عبد الجبار  أ.م.د.

 عبد الخالق عوض مي 
 كلية التربية للبنات –جامعة تكريت 

 الملخص
المكان يؤثر في البشر بنفس الدرجة التي أثرت عليه وسلم، و أنه ليس الفضاء السلبية "    

خارجيا " هو الحدث ، ولكن المواد حامل ل وعي الشاعر الحيوانات األليفة الداخلية و المكان 
النفس ، و تركته ، وتدعو للدفاع عن النفس إلى الهدوء و االرتياح  Tanassehهو المكان 

ا الذي هو في كل مكان يثير شعورا من الصداقة الحميمة ، وفي كل مكان حيث عشنا والرض
وشعرنا بالدفء و الحماية حتى أن هذا المكان هو عبارة عن مادة ل ذاكرتنا ، و مكان مألوف 
في مجال وضع الشعر قبالة حالة من التوتر بين الذات و الظاهرة المكانية يشعر بميل االرتباط 

 الغراء. مع المكان و
 تم تقسيم البحث على أربعة مطالب ، و على النحو التالي :

 
 الموضوع األول : األلفة مدينة
 الموضوع الثاني : األلفة البيت
 المبحث الثالث: معرفة القصور

 الفرع الرابع : األلفة القبر
ات األليفة وقد وجدنا من خالل البحث أن للمكان عالقة حميمة بين الشاعر والمكان و الحيوان   

المكان بعودة مصيرية لمصدر اطمئنان الصافي حيث يعتمد على أبعاد تقارب تشكيله مرتبط 
النفسية إلى مكان معين، و هذا يعني أن الواقع أن الحيوانات األليفة مكان نفسية بدال من 

 الموضوعية ، ومكان مرتبطة الوطن أكثر لكونه بال مأوى  
 يحبه و نما وترعرع المجاور ...يجمع بين كل من ذاكرة الرجل و 
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كان لديه آالف من مدينة ترعرع في و المتضررين من الحدود ، وعندما يكون المنزل هو ألنه 
كانت األلفة القصر األلفة من  على دراية ومكان اإلقامة، والذي يمثل األول من ذكريات الطفولة

 حب القبر أو ألن المكان مشاركةجاء ويالت القبر من األلفة إلى صا األصدقاء و أنا أحب ذلك
 

 المدخل
المكان يؤثر في البشر بالقدر نفسه الذِي يؤثرون فيه وهو ليس فضاًء سالبًا خارجيًا تقع فيه    

األحداث، ولكنه حامل مادي لوعي الشاعر الداخلي وأن المكان األليف هو المكان الذي تأنسه 
إليه، ويدعو النفس إلى الطمأنينة واالرتياح والرضا وهو كل مكان يثير اإلحساس  النفس،وتركن

باأللفة، وكل مكان عشنا فيه وشعرنا فيه بالدفء والحماية بحيث يشكل هذا المكان مادة 
لذكرياتنا،وألفة المكان في ميدان الشعر تبدأ بحالة من التجاذب بين النفس ،والظاهرة المكانية 

 صلة وشيجة مع المكان.فتشعر بميل و 
 وقد قسمت البحث على أربعة مطالب وعلى النحو اآلتي:

 المطلب األول:ألفة المدينة.
 المطلب الثاني:ألفة البيت.

 المطلب الثالث:ألفة القصور.
 المطلب الرابع:ألفة القبر.

 
 المطلب األول: ألفة المدينة

ومحورًا قرائيًا مغريًا ظل القارئ العربي  تشكل المدينُة قيمًة مكانيًة رئيسة في الشعر العربي   
يترصده بوصفها مكانًا تتعالى كونها فسحة جغرافية لتغدو هدفًا مرجوًا تحث الخطى نحوها لما 

والشاعر حقق تآلفًا شعريًا وحيويًا مع المدينة وأنه يمثل في  (1)تحمله من ترفه وراحة واستقرار
والمدينة هي مسكن اإلنسان الطبيعي (2)ه السياسيالمدينة الوجه الحضاري لألمة وبخاصة الوج

أوجدها الناس  لتكون في خدمتهم وعلى مستواهم،ولتساعدهم في العيش وتطمئنهم وتحميهم من 
،وتختلف المدينة عن بعضها البعض فلكل مدينة موقعها الجغرافي وتتميز كل مدينة (3)العالم

 . (4)بعاداتها وتقاليدها
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والعمارات واألحياء بما تحمله من خصوصيات متقاربة ومتآلفة تجمع  وتشمل المدينة الطرقات 
كثيرًا  من الذكريات التي يشعر من ورائها باالنتماء إلى المكان سواء من البيت أو الحي أو 
المدينة الكاملة وألف الشعراء المدن التي زاروها وأقاموا فيها بما فيها من ذكريات وألفة ، ظلوا 

انت في مسرح حياتهم وعشقهم ألفة قريبة ،)) ومن هؤالء صارت تجربة المدينة يحنون عليها إذ ك
 .    ( 5)خالصة لذاتها ومستقلة عن ذلك الحنين القديم((

وتبدو فكرة المكان التقليدي واهية فهي عند الشاعر أبي تمام ليس رقعة جغرافية متناثرة هنا وهناك 
ستودع محبة وذكريات غالية فهو حينما يعبر عن حبه وال يستطيع بلوغها إاّل بمشقٍة بالغٍة بل م

ألهل الشام يبدو شاميًا،وحينما يعبر عن حبه ألهل بغداد يبدو عراقيًا، وهذا ما َعبَر عنه في 
 : ( 6)قوله

 بالشام أهلي و بغداد الهوى     وأنا          بالرقتين   وبالفسطاط إخواني
 حتى تطوح بي أقصى خراسانوما أظن النوى ترضى بما صنعت         

تتنازع الشاعر األمكنة الثالثة فال يستطيع أن يفرق في أحد منها ، ألن في كل واحد ألفة وروحًا 
وعالقة وذكريات فهو مابين ألفة أهل موطنها الشام ،ومابين حبيبة موطنها بغداد ومابين إخوان 

ترك أحدها أو على أقل تقدير  سكنهم الفسطاط ،فنفس الشاعر تتوزع باتجاهات ثالثة ال يحسن
لمحاولة تجاهلها، وأن المكان عنده أهل وحبيبة وأصدقاء لكن الغربة التي أنشبت أظفارها أبعدته 

 حتى أشار إلى ظلم النوى التي قد تبعده إلى خراسان . 
ونجد الشاعر يؤكد على عالم الشتات الذي يعيشه وذلك في قوله )بالشام أهلي ........ (    
لفة في هذا البيت تبرق كالجواهر الكريمة إذ نالحظ أن التركيب فيه متقابل ومتوازن ، وأما فاأل

القسم الذي فيه تشديد )بالشام أهلي ( يتبعه قسم غير مشدد )وبغداد الهوى ( ...وهكذا حتى نهاية 
 البيت. 

ثة إلى أبعاد أخرى ومع إن عنصر المكان يبدو ظاهريًا انه المسيطر ،إاّل أنه يتجاوز أبعاده الثال
نفسية ، بل أن األقرب إلى الصواب هنا هو القول بتحول المكان إلى زمان ، فالشام يمثل 
الطفولة وبغداد ومصر يمثالن الصبا والشباب ، والرقة تمثل الزمن الحاضر بالنسبة للشاعر ، 

شجن لألبيات ومما يساعد على هذا بطء اإليقاع ،وان حروف المد تعطي الغزارة الموسيقية وال
الشعرية ،وابتدأ الشاعر أبو تمام بمقدمة طللية يكاد يتفوق فيها على شعراء  عصر ما قبل 
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اإلسالم من  حيث االندماج التام واالمتزاج الرائع بالطلل ،فقد كان للمكان )رامة( أثرًا كبيرًا في 
 : ( 7)بعث الشوق واأللفة في قوله 

 استمتعت باألنس القديم أ رامة كنت مألف كل ريم          لو
 أ دار البؤس حسنك التصابي      إلي فصرت جنات النعيم
 لئن أصبحت ميدان السوافي       لقد أصبحت ميدان الهموم
 أظن الدمع في خدي سيبقى       رسومًا من بكائي في الرسوم
تي تكون لنداء فالشاعر وقف عليها ووجه نداءه نحو المكان ) رامة ( بأداة االستفهام الهمزة ال

القريب ،موضحًا  أنها الموطن األليف للريم ، وهي منزل األنس ، وأن الشاعر قد أشار إلى ألفة 
ذلك المكان كونه يتمتع باألنس السيما وأن الغزالن ال تألف  المكان الموحش ، وربما يقودنا هذا 

 على مقصورا   يكن لم نسواأل إيحاشها، قبل كانإلى أن رمز األلفة المعبر عنه بلفظ ) األنس ( 

نفسه عندما يألف بعضه البعض ، إذ تتحول تلك الداللة  لإلنسان هي األنس داللة ألن الغزالن
إلى ألفة المكان بسبب الزمة األنس لـ )رامة ( وأن منازل صواحبه بما انتهت إليه من الخراب 
واإلقفار تثير الحزن في نفسه ومع ذلك فهي محببة إليه ، حتى لكأنه حين يلم بها  يسترجع أيامه 

تنزل الدموع من عينيه وهي دموع تعلق آثاره بوجنتيه وتأخذ فيها،وأما صورتها الداثرة فهي تس
شكل الخطوط العافية مشبهة بآثار الديار البالية ،ويظهر التجديد في شعر أبي تمام بين المعاني 
المتناقضة التي يغيب أئتالفها عن البال ويخفى اجتماعها على الفكر ، كما يستخرج المعنى 

م ،وهذا التجديد ينهض على أدوات البديع فهو يجانس بين كلمتي الطريف الجديد من المعنى القدي
)رامة ( و )ريم ( جناسًا يحدد به موقع الديار ، فاآلمدي يرى أن هذا الضرب من التجنيس يأتي 
للشاعر عفوًا وكأنما هو يعترض في قصيدته كالفاصل النغمي فيقف عند لفظة ما ليترنم بتا 

نما مراده أن تعذب تلك اللفظة وتشجو عند سامعيه ويأتي بما يماثلها وان اختلف ا  (8)لمعنى ، وا 
،وفي البيت الثاني طابق الشاعر بين كلمتي )البؤس ( و )النعيم ( طباقًا يصوغ به التقاليد 
صياغة جديدة تأخذ معها قوالب أخرى غير القوالب القديمة الواسعة ، وفي البيت الثالث يشاكل 

( و )ميدان الهموم ( مشاكلة يكثف بها التقاليد ويضفي عليها شيئًا الشاعر بين )ميدان السوافي
من الطرافة ، وأما البيت الرابع فالمشاكلة لديه تقترن بالتصوير وذلك في تشبيه آثار الدموع على 
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خديه بآثار منازل صاحبته ، وهو في هذه األبيات رسم صورة مادتها المعاني وأدواتها الجناس 
 .  (9)والتصوير والطباق والمشاكلة

 :(11)وألفة الشاعر إسحاق الموصلي لبغداد ألفة شوق وبكاء وذلك في قوله
 فكيف إذا ما ازددت منها غدًا بعدا أتبكي على بغداد وهي قريبة 

 لو اّنا وجدنا عن فراق لها ُبدا لعمرك ما فارقت بغداد عن قلىً 
 بها وجدامن الشوق أو كادت تموت  إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت 

 وداعًا ولم أحدث بساكنها عهدا كفى حزنًا أن رُحُت لم استطع لها 
 

يعمل الحوار الداخلي على إعطاء صورة متكاملة لمشاعر وجدانية ارتقت بجمالية النص وهي 
تكشف عن قوة أواصر األلفة بين إسحاق الموصلي وبغداد هذه العالقة التي أفصح عن ظهورها 

المكان والرحيل عنه فتتجلى لنا لوحة األلفة بأنساقه الشعرية إْذ نرى التحول  اإلحساس المؤلم بفقد
من ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم كان في البيت الثاني وذلك لمواءمة القسم الذي ابتدأ به 
البيت الشعري من جهة ومن جهة أخرى يعمل على استنطاق ذاته بحواسها المختلفة فيحدث 

يصاله  بذلك نوع من الحوار الخارج ليرتبط دالليًا مع حواره الداخلي في تأدية المعنى الشعري وا 
إلى المتلقي بدقة متناهية وبناء محكم أّما النسق الشعري اآلخر فنرى فيه أن الشاعر قد قّدم 
الفاعل في قوله: ) نفسي تقطعت من الشوق ( ليدلل على مدى االرتباط الوجداني ببغداد وقد 

لوان الحركة بتجسيد الشوق عندما حّوله من التجريد إلى المحسوس مشبهًا أضفى على النص أ
إياه بآلٍة حادٍة تقطع الشاعر،ثم يدعم الشاعر إسحاق الموصلي دعائم األنساق الشعري بإثراء فني 

وهو في ذلك (11)من خالل تكرار لفظة )بغداد( ، وذلك لتقوية  معاني التشوق والتذكر والحنين
 :(12)ار معاني األلفة ،وتآلف الشاعر عمارة بن عقيل مع مدينة بغداد  فقاليعمل على استثم

 كبغداد دارًا ،أنها جنة االرض أعاينْت في طول من األرض أو عرض
 وعيش سواها غير صاٍف وال غض صفا العيش في بغداد وأخضّر عوده

 مريء وبعض األرض امرؤ من بعض تطول بها األعمار ان غذاءها
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وصف الشاعر بغداد وهي مُحببة إليه بعرضها وطولها إذ جعلها جنة األرض ونتيجًة لعيشه 
الكريم الصافي فيها جعل كل عيش في غيرها خشنًا وصعبًا وهذا جاء من ألفة بغداد وُحّبه إياها 
 ،وقاده ذلك األمر إلى أن يتصور أّن األعمار تطول بها وهذه الصورة الرائعة التي ربطها بالعيش

 والعمر والهناءة ال تتحقق إاّل في بغداد فعّدها مكانًا سعيدًا أليفًا ومؤنسًا.
ولقد كّرَر الشاعر لفظة)األرض( ثالث مرات وذلك الن التكرار يؤدي إلى تقوية المعاني الصورية 

لفظة )عود( فقد  والن لفظة )األرض( قد استوعبت الخيال المسافر للشاعر ،وأما(13)او التفصيلية 
 . (14)أّدت بدورها في التعبير عن غضارة العيش وتجدد الحياة

 :(95)وكرر الشاعر عُمارة بن عقيل ألفته لبغداد وفي هذه المرة مزجها بالورد والرياحين في قوله 
 ومن عجائب للدنيا وللدين ماذا ببغداد من طيب أفانين
 ونسرينتندى ومنبت خيري  مابين قطربل فالكرخ نرجسة

 وحرشت بين أوراق الرياحين تحيا النفوس إذا أرواحها نفحت
 تخفي من البقر اإلنسية العين سقيًا لتلك القصور الشاهقات وما

 
تتجلى بنية النص باستخدام لغوي يفضي على صورة األلفة لمسة فنية جمالية لتوافقه مع المعنى 

ببغداد من طيب أفانين(،فهنا استفهام يفيد التعجب وقد عّبر عن واقع األلفة  الشعري وهو) ماذا
وما تحويه من صور شعرية انضوت تحت لواء الطبيعية فانساقت شذرات شعرية منسابة من 
صور عدة )ألفة المكان وألفة الورد والرياحين( لتمسي باعثًا قويًا على تكوين رابطة معنوية متينة 

ه أال وهي رابطة األلفة التي توشحت بصورة فنية في غاية الروعة تتضح في بين الشاعر ووطن
 قوله:

)ما بين قطر بل فالكرخ نرجسة تندى ومنبت خيري ونسرين( إْذ أفصح عمارة بن عقيل عن 
جمال المكان باستخدام المجاز حين جعل من الخيري والنسرين قطرات ندى  انثالت من نرجسة 

حة فنية لمنظر بغداد المفعمة بالنرجس والنسرين وقد غمرتها رائحتهما والغرض من ذلك تشكيل لو 
الفواحة،فتسمو النفس وسط هذا المكان وقد أعيدت لها الحياة من جديد وهنا تتفيأ تحت ظالل 

 الصورة المجازية صورة رمزية للقوة والعزيمة التي ترتوي من عبق األمل والتفاؤل . 
 :(91)ن بن الضحاك ألفة متبوعة بالتحية واالشتياق في قولهوان ألفة المدينة للشاعر الحسي
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 ُمجلّلة من ُمغرم بهواهما على )سر من رأى( والمصيف تحية
 تقّرب من ظليهما وذراهما أال هل لمشتاق ببغداد رجعة
 عزيمة رشٍد فيهما فاصطفاهما محالن لقى هللا خير عباده
متْ   اد جِعلت فداهماعلى أهل بغد وقوال لبغداد إذا مـّا تنسَّ

 
حينما يبلغ الشوق ذروته ال يجد المرء أمامه سوى أن يدلف إلى خياله فيقيم محادثة مع من 
يتشوق إليه وكأنه ماثل أمامه هذا ما فعله الشاعر إْذ وظف فاعلية الخطاب الشعري لترتسم ألفة 

ف( فلهذا الصوت المكان بين ثنايا النص بنغمات شعرية منسابة من قافية القصيدة)صوت األل
الممزوج بالهاء مسحة درامية منطلقة من سويداء قلب ذاق مرارة الغربة وال يستطيع الوصول إلى 

 هذه البقعة المكانية فاستنجد بخياله وقد حاكى رسالة إلى مدينته مفعمة بألوان الشوق والحب .
 :(91)وتذكر الشاعر ابن المولى الحجاز وأهله فقال 

 يوم الخميس فهاج لي بلباال المدينة ذاكروطربت إذا ذكر 
 ابغي بناحية السماء هالال فظللُت انظر في السماء كأنني
 ابكي بدمٍع مسبل إسباال طربًا  إلى أهل الحجاز وتارةً 
 منه المدامع أن تفيض عالال إن الغريب إذا تذكر أوشكت

 
يًا بذكرى مدينة الشاعر إْذ يعمل ترتبط صورتا المكان)يوم الخميس( والزمان)هالل السماء( شعور 

الزمن على استثارة الذكريات فينسال الحنين وهنا يحدث للشاعر اضطراب شعوري فهو بحاجة 
ماسة إلى استعادة األيام التي قضاها في مدينته ،لكن عامل البعد يحول دون ذلك فال يجد أمامه 

في بقعة معينة من السماء فينشأ سوى أن ينظر إلى السماء الممتدة إلى بالده عّله يجد وطنه 
 جرَّاء ذلك حالة شعورية غير متوازنة.

ابكي( الن الحنين المتواصل إلى -عبر عنها الشاعر باستعمال فن بالغي وهو الطباق )طرباً 
األهل واألحباب يعمل على انهمار ال شعوري لدمع منسكب، فألفة المدينة نتيجة لذلك تكونت من 

وقد أضفى الشاعر على النص متانة لغوية باستعمال صيغة نحوية تفيد  ترابط المكان والزمان ،
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استمرار الحدث الشعري وهي ظللُت وأيضًا لموسيقى النص دور كبير في هذا األلفة الن حرف 
 الالم من األصوات الموحية باألسى والحنين. 

 : (91)ومن الشعراء اإلمام الشافعي الذي ألف غزة في اشتياق وحنين بقوله
ني لمشتاق إلى ارض غزةٍ و  ن خانني ،بعد التفرق كتماني ا   وا 

 َكحلُت به من شدة الشوق أجفاني سقى هللا أرضًا لو ظفرت بتربها
النص بتآلف صوري إيقاعي ينسج أوتاره على قيثارة الغربة  تنساب لغة الحنين من بين ثنيات  

فيعلو صدى األسى هاتفًا )واني لمشتاق إلى ارض غزة(( وهنا عجز الشاعر عن التعبير 
الصوتي ساعة الحلول بأرض غريبة وفراقه األبدي  لـ)غزة( جعله يسعى إلى رسم صورة جمالية 

أال وهو التشبيه البليغ )تشبيه التراب بالكحل(   فنية وذلك من خالل توظيف أرقى أنواع التشبيه
ليجعل من ألفة المدينة جزءًا اليتجزأ من كيانه الشعوري كما أفاد الشاعر من سيمياء الداللة 
)سقى هللا أرضًا( في توكيد الشعور بألفة األرض إْذ إن الدعاء بالسقيا يتعدى الحقيقة )المطر( 

الحب والحنين ،فأصبح البعد الداللي يتمحور حول الدعاء إلى آفاق مجازية لونت النص بمشاعر 
ألرضه باألمان والسكينة اللذين يعدان السبب الرئيس في عودة الشاعر وتكحيل عينه باألرض 

 التي فارقها بما تجذبه إليه تلك األلفة. 
ن سكنها في فهي تمثل ألفة شاملة للمدينة والدار ولم (19)وألفة الشاعر ربيعة الرقي لمدينته الرقة

 :(21)قوله
 حبذا الرقة دارًا وبلد           بلد ساكنه ممن تود

 ما رأينا بلدة تعدلها             ال،وال أخبرنا عنها أحد
تنفتح صورة األلفة على توقيع موسيقي حاكته انسيابية وسالسة النغمة الشعرية المتشكلة بفعل 

الفتتاحية الشعرية الستجالء واقعية األلفة إذ التقارب الصوتي لكلمتي )حبذا الرقة ( فكانت ا
يصور الشاعر حبه الدفين لوطنه من خالل استثمار الرؤى األسلوبية ، إذ نالحظ أنه قد وصف 
الرقة بالدار أواًل،وبالبلد ثانيًا فذكر الجزء )الدار ( ثم الكل ) البلد ( ، وهذا يدل على أن مدينته 

ي يحتويه ،ثم وصفه بشكل عام حينما قال )بلد ( وهذا يدلل قريبة جدًا من قلبه ،فهي بيته الذ
على الشمول واألتساع ثم قام بتكرار البلد وفي األول جاء بصيغة النكرة ليؤكد على معنى 

 الشمول وفي الثانية جاءت البلدة معرفة لتفيد التخصيص  وفي هذا تفعيل لجمالية األلفة .
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 : (21)د ألفة لهفة وشوق في قولهوألفة الشاعر علي بن جبلة العكوك لبغدا
 كانت من األسقام لي جنة  لهفي على بغداد من بلدة
 أدم لّمـا فـارَق الجنــة        كأنني عنـد فراقي لـها 

يرسم الشاعر صورة فنية يفصح من خاللها عن وجدانه باتجاه مدينته بغداد وهو في هذه 
الصورة ُيشخص طبيعة األُلفة حينما كان في أحضان بغداد وكيف كان دورها الفعلي في تقليصه 
من مشاعر القهر واألسى فشبهها بالجنة إذ كانت الشجرة التي يتفيأ تحت ظاللها من هموم الدنيا 

ها حتى غادرها فشعر بالعجز واالنكسار فشبه حاله هذه بحال نبينا آدم عليه السالم حينما ومتاعب
 خرج من الجنة وقد عمل الشاعر على ربط الصورتين بتكرار الجنة .

 
 ألفة البيت:المطلب الثاني 

البيت في المنظور اإلنساني له أبعاد ودالالت عدة فهو يعني األمن والدفء واأللفة وهو له 
وهو المكان  (22)أسماء أخرى كالدار أو المنزل ويبقى وظيفته األساسية هي اإلقامة واالستقرار

المغلق االختياري الذي يحمل صفة األلفة وانبعاث الدفء العاطفي ويسعى إلبراز الحماية في 
أن وان البيت هو عالم اإلنسان األول قبل  (23)فضائه وكذلك المكان المالئم إلبراز قيم األلفة

وكذلك هو أولى مرتكزات   (24)يقذف به في العالم الخارجي  وهو المكان الحميمي األليف
التجمعات اإلنسانية في المدن التي من بيوت كثيرة ،والبيت يمثل المكان الذي يترك أثرًا ال يمحى 

إذ يبقى الحنين  (25)لساكنه ))كأن يكون يكون مكان الطفولة األولى ، أو مكان الصبا والشباب ((
 :  (26)إليه مستمرًا،  وهذا مانجده لدى الشاعر أبي تمام  في قوله 

 كم منزل في األرض يألفه الفتى       وحنينه أبدًا ألول منزل
إن شعور األلفة للشاعر تجاه منزله ألفة مترسخة في ذاته ومتبوعة بالحنين  فالشاعر يألف منزله 

األليف األول في حياته مهما تعددت منازله ، ومهما أبتعد عنه الذي كان يسكن فيه وهو المكان 
( ،إذ أراد الشاعر أن  27))يظل النزوع مستمرًا إليه مهما تنقل اإلنسان وعرف من المنازل(()

يخبرنا عن المنازل وأنواعها وكثرتها عند التنقل لكنها التحتفظ بتلك الخصوصية التي اقترنت 
يرتبط بالذكريات والتجدر مع المكان ،فضاًل عن ارتباطه بألفة الحبيب  بمنزل النشأة والترعرع ألنه
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واألصحاب ما يجعل من ذلك رمزًا يرجع إليه في حالة الوعي أو الالوعي مع مايحس به من 
 نكهة ونشوة عند استرجاع الماضي البعيد بكل ما فيه من صور جميلة .     

 : (28)لدار عند الشاعر إسحاق الموصلي في قولهوكان الشوق مرتبطًا بالبكاء من دواعي ألفة ا
 فإّنه ُيعجبني أن أراكِ   يا دار إن كان البلى قد محاكِ 

 فيك فآتي الدار من أجِل ذاكِ   ابكي الذي ، قد كان لي مألفاً 
حينما يغمر الشوق سويداء قلٍب افتقد األنيس الذي كان يألفه يلوذ باحثًا عن آثاره التي 
تركها مسترجعًا ذكريات جميلة يألف قلبه باستذكارها هذا مافعله الشاعر إذ خاطب دارًا قد ُمحيْت 

محل  إال إنَّ أطاللها بقيْت شاهدًا على ما كان يحويه من ذات تآلف معها سابقًا وبغيابها حلَّ 
األُلفة فراغ شاسع حاول ردمه بإقامة ُألفة مع الدار وفي استعماله أداة النداء للبعيد )يا( دليل على 
تكوين ُألفة ُمعاكسة فهو ُيخاطب أو ُيناجي الحبيبة أو الذات التي رحلت بعيدًا عن دارها ولم يبق 

الية األُلفة بتناغم شعري حاكه للشاعر سوى هذه الدار التي تذكره بتآلفه مع حبيبته كما تتحلى جم
  الترصيع . 

 :   (29)وارتبطْت ألفة المنزل بالطلل وذلك عند الشاعر إبراهيم بن المهدي في قوله
 حاشا إلطاللِك أن تبلى  يامنزاًل لم تبَل أطالله
 بكيت عيشي فيِك إذ ولى  لم ابِك أطاللك لكنني

 يسلىالبد للمحزون أْن  والعيش أولى ما بكاُه الفتى 
في قاموس الذكريات ديارٌا َغَدْت صرحًا رمزيًا نهض بأعباء الحياة فكان يحوي بين جنباته 
حياة نابضة بحركة ذوات سكنت هذا المنزل ثم رحلْت ، فلم يبق سوى أطالل أصداء الذات 
الشاعرة الحزينة على فقدان ماكانت تملكه ، لذا استعان بحكاية  تضمنْت بنية النص لُتعبَر عن 
واقع األُلفة أحسن تعبير، وهنا نلمس مواءمة بين فحوى النص وموسيقاه فجسدْت موسيقى القافية 

 ، إذ إّن إندماج صوت األلف مع صوت الالم ُيوحي بمقدار األسى الذي يكتشف الشاعر .
 : (31)وأما ألفة منصور ألنمري مع منزله فهي ألفة متبوعة بالدعاء بقوله

 انعم صباحًا على بالكا يا منزل الحي ذا المغاني
نادى الشاعر المنزل وخص بياء النداء أشهر أدواته وأنسن المنزلة على بعّده وصفه يسمع 
ويحس ليكشف عن تألفه معه )يا منزل( ، ثم جاء بصيغة جاهزة في الدعاء وبدأها بفعل األمر 
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لهذا الغرض )انعم( وهنا يدعو للمنزل بالخير على ما مضى منه وهذا نابع من تعالقه به وتماهيه 
معه ، وتجدر اإلشارة إلى إن من دواعي ألفة الشاعر لهذا المنزل اّنه جعله )ذا المغاني( فقد رسم 

 حدوده المعنوية ، داعيًا إياه أن ينعم بالصباح والتجدد.
 :(19)الضحاك مع بيته )سكنه( في قوله وتآلف الشاعر الحسين بن 

 أهدى من اآلس في غصنين في غصن بالشط لي سكن افديه من سكن
 سقيًا ورعيًا لفأل فيكما حسن فقلُت إذ نظما إلفين والتبسا
 شاف وآس لنا يبقى على الزمن فاآلس الشك آس من تشوقنا

 
ن يفديه بنفسه )أفديه من سكن( وهو يشير الشاعر هنا إلى الفته بيته)سكنه( إذ وصل به الحال أ

يستعمل ألفاظ النباتات التي تحيط بيته ليشتق منها صورًا لأللفة فاآلس  )آس من تشوقنا(  
 و)آس لنا( يبقى على الزمن. 

وبهذا يحقق الشاعر تقاربًا نفسيًا يمتد به شعوريًا إلى آفاق ذلك البيت الذي يعدل عنده 
 نفسه .

 :  (32)في شوق بشار ألطالل حبيبته في قوله ويتداخل الزمان والمكان
 مألنك من شوٍق وهنَّ عذوبُ   إذا زرَت أطالاًل بقين على اللوى
 )بسعدى( فإن الدمع منك قريب  متى تعرف الدار التي بان أهلها
 غالم  فمغناه إليك حبيـبُ   تذكر من أحببت إذ أنت يافع  

ُتعد األطالل في هذا النص صورة فوتوغرافية لشاعٍر حطَّ رحاله في صفحة من صفحات 
الذكريات ليرتوي حنينًا بعد أن غمره الشوق وهو يتأمل عتبات أطالل الحبيبة هي الرابط األساس 
لأللفة بينه وبين األطالل ومن اإليحاء الموسيقي للقافية نستكشف واقعية الحدث الشعري وما 

مسرح الطلل من أشجار تدفقت من مآقي ارتشفت من هذه اآلثار شوقًا غمر كيانها ، احتواه 
 فانهالْت وقعًا موسيقيًا لعبرات ُمنسابة بفعل اغترابي ومكاني .
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 المطلب الثالث :ألفة القصور
أثرت في أخيلته ومعانيه فانعكس  أثرت الحضارة العباسية في أغراض الشعر ومقاصده ،كما

عصر الترف والغنى والثروة ،عصر القصور والملذات على الشعراء الذين تحولوا من الوقوف 
 (33)على األطالل ووصف الصحاري والجبال  إلى وصف القصور الشاهقة والمناظر الخالبة

نتقلت فضيلة العصر باالستقرار وا  الجيل الذي غرق بمعطيات الحضارة الجديدة ،ونعم أبناؤه
 .   (34)الجديد من بيئتهم إلى نفوسهم ، فوصفوا القصور التي كانت تموج بالجواري من كل جنس

ومن الشعراء الذين تآلفوا مع القصر الشاعر أشجع السلمي وكانت ألفته له )القصر ( ألفة 
 : (35)متبوعة بالتحية في قوله 

 مالها األيامقصر عليه  تحية   وسالم       نثرت عليه ج
 فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت    للملك فيه سالمة ودوام

 
نلمس في هذا البيت ألفة من نوع خاص تتمثل بألفة المكان إذ يحاول الشاعر أن يودع  هذا 
البيت ألفة منذ الكلمات التي صدح بها ،فيبدأ بتوجيه تحية إلى هذا القصر قائاًل ))قصر عليه 

نا نوع من الترادف)تحية وسالم ( معنى واحد وهذا دليل على شدة الشوق لهذا تحية وسالم (( وه
القصر الذي وكما يبدو أن الشاعر في مكان بعيد عنه ، لذلك جاءت الصيغة الخطابية لصيغة 
النكرة للغائب)عليه ( مما يعزز القول بابتعاد الشاعر عن هذا القصر ثم يسترسل الشاعر 

فيسبغ عليه من األوصاف التي نستقرئ من خاللها المكانة التي يحتلها  باشتياقه إلى هذا المكان
هذا القصر في نفس الشاعر، فيذكر إن الدنيا قد نثرت عليه من جمالها ، وان الخالفة تجلت به 
وأنعم على من فيه باألمل والسالم ، وهذا أن دل فهو نوع من بسط الشاعر نوع من السمة 

 ير عما يجيش في وجدانه من شوق وألفة تجاه هذا القصر .     والتميز لهذا المكان للتعب
 :    (36)وارتبطت ألفة القصر بالشجن عند الشاعر محمد بن يسير الرياشي في قوله

 أرى بعد أهلِك ما شجاني  ياقصر قصر النوشجاني
يوظف الشاعر آلية الجناس لتصوير  ألفة القصر فرحيل أهله أثار في ذات الشاعر 

وأشجانًا تناسقت تعبيريًا مع ذات القصر )النوشجاني( وسعى الشاعر إلى إيضاح طبيعة  8ُهموماً 
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األلفة الُمعاكسة بتكرار ))القصر(( من خالل استعمال أداة النداء الدالة على رحيل من كان في 
 القصر بعيدًا عن ماضي الشاعر .

 

 المطلب الرابع:ألفة القبر
الحتمية التي يؤول إليها اإلنسان بعد حياة طويلة مليئة باألعباء والصعاب  القبر هو) النتيجة

  .( 37)، وهو شاهد العبرة واالتعاظ الطبيعي الذي ال يحتاج إلى كالم (
 :(38)وألفة ديك الجن مع القبر فقد تجلَّت عندما وصفه بأنه المثيل له،فقال

 مبيتاقُبر بطيبة طاب فيه  ياقبر فاطمة الذي ما مثله
 أو لم َتبْن بدرًا فما أخفيتا إن تنأ عنه فما نأيت تباعداً 
 لمَع القبور بطبية وبقيتا فسقى ثراك الغيث ما بقيت به

 
يوجه الشاعر نداءه نحو القبر)يا قبر( ومعلوم أنَّ النداء هنا لـَِمْن في القبر)فاطمة( عليها 

عاء له بالسقيا )فسقى ثراك الغيث( هي السالم ،ولم يقف الشاعر عند نداءه بل اتجه نحو الد
عادة جاهلية ُمحببة إلى الشعراء فـ )) معاني السقيا في التصور اإلسالمي تكمن في طلب الرحمة 
من هللا تعالى للحي وللميت، فقد كان الشعراء يجرون هذا الدعاء مجرى االسترحام وطلب الغفران 

ت عليه العشب ،فلعل النبات يستغفر للميت مالم والرضوان فإذا استسقى لقبر  فإنه ينتظر أن ينب
ييبس فقد روي عن الرسول)ص( أنّه اخذ جريدة رطبة فشّقها نصفين ثم غرز في كل قبر منهما 

أي يخفف عنهما العذاب  (39) واحدة فقالوا :لما فعلت هذا؟ قال ))لعله يُخفف عنهما ما يبسا(( 
ه تارة والدعاء له تارة لشدة الفته للقبر مضى بين ندائ، فالشاعر (41)ورجاء النبي محقق بأذن هللا((

 أخرى .
 :(41)وألفة إسحاق الموصلي للقبر ألفة بدأها بالسالم بقوله

 ونحن نحيي تربه ونخاطبه سالُم على القبر الذي اليجيبنا
 محل التصابي قد خال منه جانبه ستبكيه أشراف الملوك إذا رأوا

 عليه أمير المؤمنين وحاجبه كما بكى ويبكيه أهل الظَـّرِف طـُرَّا
 وظمآن يستبطي الزجاجة صادي ستبكيك كأس لم تجد من يديرها
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إجابة  إن خطاب الشاعر نحو هذا القبر يشي باأللفة نحوه ،فهو يخاطبه على الرغم من عدم
ونخاطب( والسيما أن الشاعر جعل من يبكي على هذا القبر هم ثالثة ) القبر عليه )اليجيبنا(

أصناف: أهل الظرف ،أشراف الملوك ،كأس لم تجد من يديرها،فكل هذه التكوينات قد انفرطت 
بفقد صاحب القبر،فاأللفة هنا كذلك كما هي للشاعر السابق لمن في القبر وليس للقبر بصورته 

نما جاءت هنا من التوافق النفسي والتآلف الذي كان سائدًا بينهما.   الشاخصة،وا 
 : (42)ق الموصلي التحية لصاحب القبر بقولهووجه الشاعر إسحا

 عليك سالم هللا ياصاحب القبر  أقول لُه لما وقفت بقبره
هنا يوجه الشاعر دعاءه وتحيته لصاحب القبر ،فهو أليفه عندما كان حيًا ولم يعدل عن 

أتاح له هذه األلفة  الفته حتى بعد مماته أو في حالة مماته،وهذا يشي بقوة عالقتهما وترابطها،مما
غير المنتهية حتى كون صاحبة ميتًا. ونخلص مما سبق أن ثمة عالقة حميمة بين الشاعر و 
المكان ، فالمكان األليف هو عودة مصيرية إلى منبع الهناء الصافي حيث يعتمد في تشكيله 

سية وليست أبعادًا نفسية ترتبط باأللفة بمكان معين وهذا يعني إن حقيقة المكان األليف نف
موضوعية ، فألفة المكان ترتبط بالوطن أكثر لكونه مأوى يجمع  كافة ما ألفه اإلنسان من 
ذكريات وأحبة ومن تربى وترعرع بجوارهم من حبيبة وأصدقاء وذوي قرابة ، وهو ألف المدينة 

ه األول وذلك ألنه نشأ في ربوعها وجذبته إليها وتأثر بها، وعندما يألف المنزل فألنه مكان سكن
بما يمثل من ذكريات الطفولة ،وأما األلفة للقصر فكانت أللفة من فيه كأن يكونوا أحبة أو 

 ،أصدقاء، وأما ألفته للقبر فقد جاءت من ألفته لصاحب القبر وألنه المكان األخير في حياته . 
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Familiar place in the poetry of the first Abbasid period * 

132-247 AH 

      Dr. Salem Abdul-Jabbar Abdul Karim 

Abdul Khaliq Awad Mai 

 

 

   Location affects in humans to the same extent that influenced him, and 

he is not space negative " externally " is a juvenile , but holder material 

for awareness of the poet internal and place pet is where Tanasseh self , 

and left him , and calls for self to the tranquility and satisfaction and 

contentment which is everywhere raises a sense of camaraderie , and 

every place where we lived and we felt the warmth and protection so that 

this place is a substance to our memories , and familiar place in the field 

of hair setting off a state of tension between the self and spatial 

phenomenon feels Askew link with the place and glue . 

The research was divided on four demands , and as follows: 

The first topic: familiarity City 

The second topic: familiarity House 

The third topic: familiarity palaces 

Section IV: familiarity grave 

   We have found through research that Thmt an intimate relationship 

between the poet and the place The place pet is the return of a fateful to 

the source of contentment Net where depends on machined dimensions 

psychological linked affinity to a particular place , and this means that the 

fact that the place pet psychic rather than substantive , Valfah place 

linked to the homeland more for being homeless Malvh combines all of 

the memory of man and loved and grew and grew up next door ... 

He has a thousand of the city he grew up in and affected by the 

boundaries , and when the house is because he is familiar with the place 

of residence , which represents the first of childhood memories 

The familiarity of the palace was the familiarity of friends and I love it 

The scourge of the tomb came from familiarity to the owner of the tomb 

or because the last place 
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 الهوامش
بحث مستل من رسالة ماجستير بعنوان األلفة في شعر العصر العباسي األول تقدمت بها  

     مي عبد الخالق عوض إلى مجلس كلية التربية للبنات/قسم اللغة العربية بأشراف  الطالبة
 أ.م.د عبد الجبار سالم عبد الكريم. 

 .   117سحر النص ، د.محمد صابر عبيد :  - 1
 .   67 صوت الشاعر الحديث ، د.محمد صابر عبيد   -2
 . 96مهدي عبيدي : المكان في ثالثية حنا مينا ،-3
 .  198داللة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر ،د. قادة عقاق :  -4
 228الشعر العربي ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،د.عز الدين إسماعيل :  - 5
 . 211- 219/  3ديوانه بشرح التبريزي ، تحقيق محمد عبده عزام :  -6
 .  161/  3ديوانه بشرح التبريز ي ، تحقيق محمد عبده عزام :  - 2
 .  279، وجرس األلفاظ وداللتها : 217ينظر : الموازنة لألمدي ،  - 8
 – 219:  مقدمة في القصيدة العربية في العصر العباسي األول ، د. حسين عطوان - 9

221. 
 .116ـ ديوانه ،تحقيق ماجد أحمد العزي :11
 . 127كريم الياس : (، صميمماجستيررسالة )وحديثًا اللفظي أنواعه ودالالته قديمًا  التكرار-11
 97ـ ديوانه: تحقيق شاكر العاشور:12
 . 2/145ـ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: د. عبد هللا المجذوب :13
ـ المدينة في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث للهجرة:رسالة ماجستير: حمادة تركي 14

 . 99زعيتر:
  117 شاكر العاشور  :  ـ ديوانه ،تحقيق15
 . 116ـ ديوانه ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج : 16
 . 27ـ ابن المولى وما بقي من شعره: مهدي عبد الحسين النجم: مجلة البالغ:17
،وينظر ديوانه ،تحقيق  إميل بديع  112ديوانه ، تحقيق مجاهد مصطفى بهجت :  -18

 . 142يعقوب:
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 . 114تار أحمد فراج:ديوانه، تحقيق عبد الس -19  
 . 77شعر ربيعة الرقي ، جمع وتحقيق د. يوسف حسين بكار :  - 21
 .  59/  3ينظر معجم البلدان ، ياقوت الحموي :  -21
  72المستدرك على صناع الدواوين .، د. نوري حمودي القيسي و هالل ناجي  : - 22

تمام )رسالة ماجستير (  ، علي سامي أمين العبيدي :  ينظر : المكان في شعرأبي -23 
114- 115   . 
 .  47المكان في ثالثية حنا مينا ، مهدي عبيدي :  -24
 .  52جماليات المكان ، غاستون باشالر :  - 25
 .  259/ 2البناء الفني في الرواية العربية في العراق ، الوصف وبناء المكان :  -26
 . 253/ 4بريزي ،تحقيق محمد عبده عزام : ديوانه بشرح الت -27

 . 127/  1اإلنسان والتأريخ في شعر أبي تمام  ،د. أسعد أحمد علي :  -28 
 . 159ديوانه ، تحقيق ماجد أحمد العزي :  -29
 .  66شرح ديوان إبراهيم بن المهدي ، تحقيق أنطوان القوال : -31
 .  111ديوانه ، تحقيق : منصور العشاش ،   -31
 . 114ـ ديوانه ،تحقيق عبد الستار أحمد فراج : 32
 .  1/184ديوانه ، تحقيق محمد الطاهر بن عاشور :  -33
وصف القصور في الشعر العباسي )رسالة ماجستير ( ،ثروت أحمد محمود وهدان :  -34 

127. 
 .   136فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ، إيليا الحاوي :  -35 

 . 252، حياته وشعره ، د. خليل بنيان الحسون : أشجع السلمي  -36
 . 121ديوانه ، تحقيق مظهر الحجي :  - 37
 . 111المكان في الشعر األندلسي ،محمد عويد الساير :  - 38
 .  55ديوانه ، تحقيق د. أحمد مطلوب و عبدهللا الجبوري :  -39
 .  87/  4النسائي ، الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي :  سنن -41
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وينظرظاهرة 24الطبيعة في شعر صدر اإلسالم )أطروحة دكتوراه(،عبدهللا فتحي الظاهر: -41
 ..216السقيا وأبعادها الداللية في القصيدة العربية)بحث(،حسين خربوش:

 . 113 -89ديوانه ،ماجد أحمد العزي :ــ  42
 .131:ديوانه ،ماجد أحمد العزي   -43
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المدينة في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، حمادة تركي زعيتر، رسالة  .3
 م.2112هـ ــ 1422ماجستير، كلية التربية،جامعة تكريت،

المكان في الشعر األموي:جميل بدوي الزهيري، أطروحة دكتوراه،كلية التربية، الجامعة  .4
 م.2114المستنصرية 

سامي أمين العبيدي، رسالة ماجستير، كلية التربية،جامعة المكان في شعر أبي تمام:علي  .5
 م.2116هـ ــ 1426القادسية،

. وصف القصور في الشعر العباسي:ثروة أحمد محمود وهدان، رسالة ماجستير، كلية  6
 م.2113هـ ــ 1424فلسطين  الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،
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