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                                    األقدسين القلبين راهبات ثانوية
  -TSM/Vعلمي–الصّف: الّثانوي الّثالث                                                              نجم عين

 Espaces et échanges الغير  مع (والعالقة األوطان  األمكنة) /بادالتوم فضاءات: الثاني املحور 

  -أفكار عن املكان-مقالة موضوعّية

 الفرق بين املكان الحقيقي واملكان االفتراض ي... -

 :في كتابه جمالّيات املكان يقول غاستون باشالر  -

م، إنه، كما قيل مراًرا، كوننا األول، كون حقيقي بكل ما في الكلمة من معنى.-
َ
 البيت هو ركننا في العال

 عن البيوت التي سكناها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة فإن هذه البيوت تعيش معنا طيلة حياتنا.ونظًرا ألن ذكرياتنا 

 من يحفظه عبر عواصف السماء وأهوال األرض. –البيت  –بدون البيت يصبح اإلنسان كائًنا مفتًتا. إنه -

م اإلنسان األول.. الوجود أصبح اآلن قيمة. الحياة -
َ
 تبدأ فسيحة، محمية، دافئة في صدر البيت.البيت جسد وروح، وهو عال

 وقبل كل ش يء، كيان هندس ي، وهو بهذا يغرينا بتحليله عقلًيا. إنه معاين وملموس بشكل واقعي ومصنوع من  -
ً
إن البيت هو أوال

ا، كما تسيطر عليه الخطوط املستقيمة، أما الخطوط العمودية فتمنحه النظام وا
ً
 متماسك

ً
لتوازن. إن قوالب صلبة تؤلف هيكال

كياًنا هندسًيا كهذا يفترض فيه أن يقاوم التشبيهات التي تجعل منه جسًدا وروًحا إنسانيين. ولكن إضفاء صفات إنسانية على البيت 

 يحدث على الفور حين يكون البيت مكاًنا للفرح واأللفة، مكاًنا يستقطب ويكثف األلفة ويدافع عنها.

مكانية لكل األحالم عن البيوت. الرياح تنبعث من قلبه والنوارس تطير من نوافذه. إن بيًتا وهكذا، فإن الكوني الفسيح يصبح إ -

 يملك هذه الدينامية يتيح للشاعر أن يسكن في الكون أو يفتح نفسه للكون ليسكن فيه.

ميلوز: "الخزانة مألى بضجيج  في الخزانة توجد نقطة النظام املركزية التي تحمي البيت بكامله من الفوض ى التي ال ضابط لها. كتب -

 الذكريات األخرس".

ولكن الخزانة الحقيقية ليست مجرد قطعة عادية من األثاث. فهي ال تفتح في كل يوم، وهي كالقلب الذي ال يبوح بأسراره ألي  -

 إنسان، فمفتاحها ال يوجد في بابها دائًما. يقول رامبو:

 يرة مفاتيحالخزانة ليس لها مفاتيح!.. ليس للخزانة الكب

 كثيًرا ما كنا نطالع بابها البني األسود

 بال مفاتيح!.. كان ذلك غريًبا! مرات كثيرة حلمنا

 بالخفايا التي تكمن بين أجنحتها الخشبية

 واعتقدنا أننا سمعنا في عمق القفل الفاغر

 صوًتا بعيًدا، وهمهمة مبهمة مرحة.
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 نفتح خزانة دون إجفالة بسيطة. حين نمنح األشياء املودة التي تستحقها، فإننا ال -

فاعلّية بين اإلنسان واملكان:
ّ
 العالقة الت

تتسم العالقة بين اإلنسان واملكان بالتالزم وااللتصاق حيث لم تقتصر عالقات التأثير والتفاعل واالنسجام بينهما على تأثر اإلنسان 

ب ما يقوم به اإلنسان من نشاطات متنوعة هي في محصلتها باملكان فحسب بل إن املكان ُيوجد في اإلنسان خصائصه ومالمحه وأغل

 صورة من صور انتمائه للمكان. 

 للمكان، حيث يتفاعل الشخص مع املكان من خالل إيجاد دعائم االستقرار واألمن في الوطن -
ً
 ووعيا

ً
اإلنسان هو الكائن األكثر تقديرا

العيش له في ذلك املكان ما جعل اإلنسان بعد استقراره في املكان يعمل على تسخير متطلبات املكان في تحقيق متطلبات ومقومات 

 .الذي أحب

 .نسان بالحنين الصادق عندما يغادر وطنه إلى مكان آخر وهذا دليل على قوة االرتباط وصدق االنتماء للوطنيشعر اإل -

 عن انتمائه للمكونات 
ً
فالوطن داللة يكتسبها املكان توضحها بصورة جلية عالقات االرتباط بين اإلنسان واملكان بوصفها تعبيرا

 ملرء وما حب اإلنسان لوطنه وحرصه عليه إال  تحقيق لوجوده وهوّيته. ه افيدية واملعنوية للمكان الذي يعيش املا

فاملكان جزء ال يتجزأ من كيان اإلنسان وهو مستودع ذكريات أيام الطفولة البريئة وبنك املعلومات كلما أراد اإلنسان تذكر ما 

 .ينشده في حياته املستقبلية

 عالقة اإلنسان باملكان:

 وأدبية وعلمية وسياسية وثقافية. عالقة دينية واجتماعية ونفسية واقتصادية ونفسية  عالقة اإلنسان باملكان هي

فاملكان ليس مساحة  .فهناك عالقة تفاعلية بين اإلنسان واملكان الذي يعيش فيه ,يمثل املكان في حياة كل منا أهمية كبري -

لدي البشر الذين يعيشون فيه من تصورات وأفكار وفق التطور وإنما فراغ يتم تشكيله وتقسيمه بحسب ما  ,جغرافية نتحرك فيها

ومستحدثة هو تعبير عن البشر  وفي نفس الوقت فإن املكان بما يتضمن من أبنية وطرقات والفتات وسمات طبيعية .الذي بلغوه

كشخصية  (املكان )اإلقليم إن شخصية ,دراسة في عبقرية املكان :ويقول جمال حمدان في مقدمة شخصية مصر .تقدمهم ىومد

 ...تنمو وأن تتطور وأن تتدهور  الفرد يمكن أن

فالعناصر املادية للمكان من جيولوجية ومواد بناء  ,بدأت الدراسات العلمية التي تبحث فيما وراء املكان ,مع إدراك أهمية املكان-

هي في واقع األمر حروف وكلمات  ,الخ ..ومنازل  ,وحوانيت ,وعمل ,وطرز معمارية وطرق وتنظيم لألماكن املختلفة من قاعات درس

وعليه تتبلور  ,الخ ..حياتهم وتحيزاتهم وهوياتهم ومعتقداتهم وأفعالهم وأذواقهم :ونصوص تحكي لنا قصصا ال حصر لها عن الناس

تزداد  ,ىإلي حالة أرق ىملكان في إطار تطوره من حالة أدنهذا افبمقدار ما يكون لهم دور في تكون  ,قيمة املكان في حياة هؤالء الناس

الجهد اإلنساني  ىفاملكان بات شاهدا عل ..يرويهاوتصبح لهذا اإلنسان ذاكرة حول املكان يفخر بها و  ,العالقة بين اإلنسان واملكان

ويدفعه للتعامل  ,للعشوائية يجعل اإلنسان غريبا عنهفغياب الجهد اإلنساني وترك املكان  ,والعكس صحيح ..والتطور االجتماعي

وعليه تتدني كثيرا  ,وافتقاد أي جماليات ,بعنف مع املكان فتنتج التشوهات التي تطال املباني والطرق والالفتات وسوء اختيار األلوان

 .قيمة املكان في حياتنا

فنجد ثالثية نجيب محفوظ ـ بين القصرين  ,األدب أيضا وتنوعت أشكاله اهتم ,اهتمام الدراسات العلمية باملكان ىباإلضافة إل -

 ,إسكندرية إدوار الخراط :اإلبداعات ىوتتوال ,ان كبطل ومحور لالحداثوقصر الشوق والسكرية ـ تؤسس للكتابة عن املك

 .الخ ,..وجوباريس البؤساء لهو  .الخ ,..مي التلمساني (عن حي مصر الجديدة )وهليوبوليس

ات الطبيعة املادية وانعكاسها تاريخ األماكن وتحوالتها ذ ىلجمع بين العلم واألدب للتعرف علبات من املمكن ا ,ومع التطور العلمي
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توظيف فتم  .عالقاتهم وسلوكياتهم وإجماال درجة تمدنهم ىعل من حيث استجابتهم لهذه التحوالت وأثرها ,الناس سلبا أو إيجابا ىعل

التاريخ بأحداثه الهامة وعلم االجتماع والتطور العمراني واملعرفة بالفنون املتنوعة وأساسيات السرد األدبي لرصد التطور الحادث في 

  .مكان من األماكن الذي يعكس في الواقع تطور الجماعة البشرية التي تعيش في سياقه

سيرة  سيرةلال تعود اوعندما نكتب سيرتنا  ,بين القديم والجديد حيث التجاذب املدينيالوسط  في ,األمكنة ىالزمن يترك بصماته عل-

السرير النحاس ي والذي تم استبداله الحقا بأسرة من معدن  :سيرة املنزل بما يضم من أثاث .شخص بل سيرة للمكان وللعمران

إنه أمر أشبه يقول الكاتب  ,كهربائية ى بالفحم واستخدام أخر  ىواالستغناء عن املكواة التي تحم   ,رخيص وأقل ارتفاعا عن األرض

 ,واملقهي ,والسينما ,والحي ,والفصل املدرس ي ,كما انها سيرة الحارة .عصر الفورميكا والكهرباء ىبانتقال من عصر النحاس والفحم إل

 .ضع من عالقاتوما يشكله كل مو 

إنها فترة تفاؤل  ,يمشهدت فترة تذليل العقبات بين التقاليد والحداثة وتوافق بين النماذج والق في بيروت ن مدينة الستينياتإ -

جعل الستينيات سنوات سريعة جاءت مبكرة وربما انقضت قبل  ,ن التراجع عن التطور املديني والوقوع في الصراع األهليإو  .وأمل

 .وانهاأ

لم..... –الّدمار  –عندما يتحّول املكان إلى عدّو: الحرب -
ّ
 الظ

وأن نسأل ماذا  ,ونتأمل حال املكان والعالقات الذي تدور فيه ,آفاقا لكل منا أن نستعيد عالقتنا باملكان رة املكان كماتفتح كتابة سي

 ..فعل بنا املكان وماذا فعلنا باملكان

 :األلفة بين اإلنسان واملكان

ا باملعاني اإلنسانية للمرء من امل -في الحياة اليومية  -ليس هناك 
ً
" الردشغاستون با"نزل، وقد وصفه الشاعر مكان أكثر ألفة والتصاق

 «.أحد أعظم قوى تكامل أفكار اإلنسان وذكرياته وأحالمه»بأنه 

ويؤكد . النموذج الذي تتشكل من خالله بقية األمكنةن املكان األول الذي سكنه املرء في حياته، وغالًبا ما يكون في طفولته، هو إ-

فرويد على أن مكان الطفولة هو اإلطار الطبيعي للقصص التي تظهر للمرء في أحالمه مهما بلغ به العمر، ومهما كثرت تجاربه 

إذا  -تكون الصيغة األولى ويعود السبب في ذلك إلى أن العالقة باملكان تضع صيغة للخبرة في الدماغ، و . وتعددت خبراته في الحياة

ا -توفرت لها عوامل االستقرار والوعي 
ً
ومن الطبيعي أن يكون حنين اإلنسان ملوطنه األول غالًبا على أي موطن آخر، . هي األكثر رسوخ

كشف عن هذه  وقد«. وحنينه أبًدا ألّول منزل .. كم منزل في األرض يألفه الفتى: »كما عبر عن ذلك الشاعر أبوتمام، في بيته الشهير

 .العالقة بشكل عميق الشاعر بدر شاكر السياب من خالل عالقته بقريته جيكور وببساتينه ونخيله، وبأرض العراق بشكل عام

 ...ذلك املكان الذي نحّب 

   الوطن هو أجمل األمكنة في العالم .. والبيت هو كوننا األول ..-

   املكان الحلم هو الذي نستطيع فيه تحقيق عزلتنا عن األلم ..-

مذ أدركت أن لكل مدينٍة الليل الذي تستحق ، الليل الذي يشبهها ، والذي وحده يفضحها ، ويعري في العتمة ما أحالم مستغانمي: -

لغرباء أسرارها ، حتى عندما ال تقول شيئا ، تفضح ل...كل املدن . تخفيه في النهار ، قررت أن أتحاش ى النظر ليال من هذه النافذة 

 "ذاكرة الجسد . " وحتى عندما توصد أبوابها 

لذا عليك أن تراجع , أحالم مستغانمي: هذه املدينة دائما ترصد حركاتك , تتربص بفرحك, تؤول حزنك . تحاسبك على اختالفك-

ضمن حياتك ,فهي قد تغفر لك كل كي ت املظهر قدر االمكان خزانة مالبسك, وتسريحة شعرك, وقاموس كلماتك, وتبدو عاديا وعابس

 وهل الحرية في النهاية سوى حقك في ان تكون مختلفا !!؟. عدا اختالفك ءكل ش ي ءش ي
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 املكان/ الوطن:

 أريستوفان – .أينما رزق اإلنسان فذلك موطنه -1

 له-2
ً
 أدورنو ثيودور  – .ليعيش فيه بالنسبة لإلنسان الذي لم يعد لديه وطن، تصبح الكتابة مكانا

 كريموف إسلوم – .أكثر من حرية موطني ال يوجد سعادة بالنسبة لي -3

 فو داريو – .وقانوننا هو الحرية. ال ينقصنا إال الثورة في قلوبنا وطننا هو العالم بأسره، -4

رَبة خبز الوطن خيٌر من كعك -5
ُ
 فولتير – .الغ

 أدونيس – .سجن املواطنين بالنشيد الوطني ما أكثر األوطان التي يبدأ فيها -6

 تشرشل ونستون  - .والدم الوطن شجرة طيبة ال تنمو إال في تربة التضحيات وتسقى بالعرق  -7

 أوليفر وندل هوملز - .نحبه، فهو املكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه الوطن هو املكان الذي -8

ُت بالخلد عن -9
ْ
ِغل

ُ
 أحمد شوقي – ه ... نازعتني إليه في الخلد نفس يوطني لو ش

 سانتايانا جورج - .تستكشف العالم قدم املرء يجب أن تكون مغروسة في وطنه، أما عيناه فيجب أن -10

 جيفارا تش ي - .الدنيا، فأينما وجد الظلم فذاك هو وطني إنني أحس على وجهي بألم كل صفعة توّجه إلى مظلوم في هذه -11

 قباني:نزار 

 أفتش عن وطٍن ال يجيء ..وأسكن في لغٍة 

 ليس فيها جدار ... 

 بالٌد .. 

 تعد حقائبها للرحيل 

 
ٌ

 وليس هناك رصيف

 إلى أين يذهب موتى الوطن ؟

 

 جوزيف حرب:

  ِلبيروت من قلبي سالٌم لبيروت

بِل للبـحر و البيوت
ُ
  و ق

 لصخرة كأنها وجه بحاٍر قديم

  هي من روح الشعب خمرٍ 

 ياسمين من عرقِه خبز وهي 

 ودخان فكيف صار طعمها طعم نار

 

 

 الغربة:

ف تتنقل من مكان الى آخر، من االشجار الى املباني، من الحقول الى الجبال، من القريب الى يمن خالل نافذتي، أراقب العصافير ك...

 ..لبعيد، ومن البعيد الى القريب ا

وأرضنا قد تكون في وطننا .. وتختلف عنا في موطنها، فهي موطنها السماء ، ونحن موطننا األرض .. العصافير تشبهنا في عشقنا للحرية 

 .. قد نختلف ، واختالفنا ال يعني أننا على خطأ .. نحن البشر فئات .. ونحن .. وقد تكون في أرض الغربة 
ّ
 .. هي النسبيه ليس إال

 


