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        :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يقف هذا املقال عىل دراسة حدود املاكن 

آ`ر اج^عية  وعالقته ]لشاعر، وما يرتكه من
حداث، وفنية ونفسـية تسهم يف حتريك جمرى االٔ 

 iةحيمل يف طياته مجموعبوصفه عنرصا جامليا وذ 
من املعاين تأسست علهيا حياة العرب يف العرص 

  . اجلاهيل
فهو جزء ال يتجزٔا من لك املوجودات 

وهذا ما زاد  ،هنابكثافة يف حركهتا وسكو  وحاضـر
حبيث ٔاصبح  ،بيةمن ٔامهيته يف النصوص أالد

وسـيI يقدم من خاللها الشاعر نظرته وتصوره 
 وما يزخر به من خمتلف التناقضاتللواقع، 

وقد اكنت خطوات هذا . ورضوب الرصاعات
  :البحث اكالٓيت

ــال عــن  ــذا املق ــة ه اكن احلــديث يف بداي
مث ) واصـطالحا -لغة(طبيعة ومفهوم امجلال و املاكن

اليــة الــيت حيملهــا الــتلكم عــن أالبعــاد و املعــاين امجل
  .املاكن، ومدى تأثري ذi عىل الشاعر اجلاهيل

 البيئة،  ،العالقة ،ا�اتاملاكن، : اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية
  .الفضاء،الصحراء ،ا��ر

Abstract: 
This paper deals with the study of 

the place limits and its relation to the 

poet, and the social, artistic and 

psychological effects it leaves, which 

Contribute in the moving of events 

course, by dealing with the place as an 

aesthetic element carries a number of 

meanings founded on the life of Arabs in 

the pre-Islamic era. 

It - the place- is an integral part of all 

the whole, and ubiquitous in its 

movement and persistence, and this has 

increased its importance in literary texts, 

so that it became a way through which 

the poet presents his perception and 

imagination of reality, throw  the 

different contradictions and conflicts. 

The steps of this research are as 

follows: 

At the beginning we tackle the 

nature and concept of beauty and place 

(literally - and terminologically), Then 

talk about dimensions and aesthetic 

meanings carried by the place, and the 

extent of the impact of it on the pre-

Islamic poet. 

Keywords: 

Place, self, relationship, environment, 

home, desert, space. 
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ة مرموقة، منُذ القدمي؛ ٕاذ مثل احلياة اجلاهلية بلك جوانهبا  حظي الشعر العريب مباكنة ممتّزيِ
ائدة يف ا°متع  ومظاهرها فعرب عن النفسـية العربية يف ذi العرص، وعن القمي وأالخالق الج^عية الس²

. والنفيس للعرب يف العرص اجلاهيل اجلاهيل يف ت· الفرتة وذi من خالل تصويره للواقع ¶ج^عي
فصور الشعراء احلياة بلك ما تأىت هلم من ٔادوات فنية وشعرية، فأبدعوا يف ٕابراز العديد من صور 
الطبيعة اخلارجية احمليط هبم، هذه الطبيعة اليت شلكت ٔابعاد عاملهم ا�ي وجدوا بني جنباته حميًطـا 

فانطلق الشاعر اجلاهيل . سد مكنوÅت نفوسهم، مع ت· البيئةوعربوا عنه مبا جي  مناسـبا تفـاعلوا معـه،
حراء ت· املساحة  من قلب الصحراء وقسوهتا فاكن جيد مالذه يف امخلرة والنساء والشعر، ويتÇذ ]لص²
الواسعة Íيلته من الصيد والثأر واحلب ٔاحياÅً، و]لثورة الÌمية الشعرية ٔاحياÅً ٔاخرى هذه الصفات 

من القمي ذابت واخزتلت يف املاكن، فهو يشلك ]لنسـبة للشاعر عامًال لتحريك شاعريته من واملزيات 
خالل عالقة التالزم اليت تسهم يف تداعي ا�كر�ت، وما حيمÐ من حاالت نفسـية، هذا املاكن ا�ي 
ه، راح الشاعر اجلاهيل من خالÖ يصف ويسـتحرض املايض بأفاكره وجتلياته وقميه ومبادئه ؤاخالق

  .رابطًا بذi بني املايض واحلارض ا�ي يعيشه
والشك ٔان للماكن حضورًا قوً� وفاعًال يف الن²فس إالنـسانية، ٕاذ يـرتبط بوعي إالنسان منذ 
نعومة ٔاظفاره حيث خيزتن يف ذاكرته ٔاشـياء كثرية من العواطف وا�كر�ت إالجيابية ٔاو السلبية،كام 

ات الصغرية والكبرية، اليت تظل حمبوسة يف ذاكرته حىت جيد لها خيزتن يف خميلته العديد من اجلزئي
املتنفس ولو بعد حني، فاملاكن ليس جمرد مساحة، ٔاو قطعة ٔارض ٔاو حزيًا جغرافيًا ال يعين شيئًا لهذا 
إالنسان، بل هو جزء ال يتجزٔا من حياته؛ �i جنده يشلك حضورًا قوً� عند الكثري من الشعراء، 

فعالقة إالنسان . بأسامء البقاع والبâان وأالماكن اليت اكن لها التأثري الكبري يف نفوسهمفرنامه يتغنون 
ن يف مدى ارتباطه الوثيق به منذ ظهوره عىل هذه أالرض، ليحقق وجـوده وان^ءه يف ظل  ]ملاكن تمك²

امحلاية وهذا ما جعل ٔامكنته ومتطلباته احلياتية اليت تشعره ]حلرية والكرامة، كام تشعره ]السـتقرار و 
إالنسان يذهب ٕاىل ٔان أالمكنة ليست مجيعها مما ميكن ٔان يتوفر فهيا الراحة و¶سـتقرار، فكام توجد 
ٔامكنة تتـوق النفـوس ٕاىل سكناها وتتشوق ٕاىل ¶رمتاء يف ٔاحضاهنا، فٕان هناك ٔامكنة مقابI تنبذها 

  .مًا من الشعراءالنفوس، وتفر مهنا فرارًا، وî هذين النوعني وجدا اه^
والشاعر اجلاهيل شاعر مغرم ]ملاكن، وÖ عالقات وطيدة به سواء يف ٔارضـه ٔاو يف غريها، 
فرناه يسـتدعي العديد مـن أالمكنة واملواضع ويتغىن هبا يف قصائده فاكن اسـتحضاره لهذا اجلانب  يف 

مجلالية، اليت ٔاهمت هبا الشاعر فاكن املاكن بذi من ٔامه املظاهر ا.نصوصه حبسب احلاò اليت هو فهيا
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اجلاهيل، فالشاعر اجلاهيل اكن متعلقًا ببيئته، ومتشـبعًا بثقافة جممتعه، ومرتبطًا بطبيعة ٔاماكنه وجاملها، 
فوصفها متغنيًا جباملها وهو يف ٔاحضاهنا فٕاذا ابتعد عهنا طار ٕالهيـا شــوقا وتلهفا معربا عن ذi من 

وحُ    .هبا عــن نفسـه خالل نظمه لقصائد طوال ير²
مفاذا نعين ]مجلال لغة واصطالحًا، وما يه نشأته عند العرب والغرب؟ وما مفهوم املاكن   

  لغة واصطالحًا؟ وما يه ٔابعاد املاكن امجلالية يف الشعر اجلاهيل؟
        ): ): ): ): اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً     - - - - لغةلغةلغةلغة( ( ( ( مفهوم امجلال مفهوم امجلال مفهوم امجلال مفهوم امجلال     - - - - ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً 

القدم ٕاىل يوما هذا اجلانب لقد ارتباط إالحساس امجلايل ]�وق الفردي لٕالنسان منذ   
ا�ي جعل إالنسان يرىق ٕاىل تشكيل قانون جاميل، فقد رافق  هذا التذوق الفنون واحلمك عىل جاملها 
طبائع إالنسان، وما حيمÐ من عواطف ؤاحاسيس، مما يعين ٔان التذوق امجلايل قدمي قدم إالنسان، 

الية القدمية، حيث ظهرت العناية يف ت· وهو مرتبط مبفاهمي ومنطلقات شّلكت بذور النظر�ت امجل
الفرتة هبذا العمل وخاصة عند اليوÅن، ٕاذ اكنت هناك بعض االٓراء الفلسفية تتلكم عن امجلال متثلت يف 

، فظهرت ٔافاكرمه يف عمل امجلال، مث ٔاخذت يف "ٔارسطو"و" ٔافالطون"و" سقراط"ٔاعامل لك من 
مفاذا نعين ]مجلال لغة .ر العقلية العربية يف ت· الفرتةوقد مست هذه أالفاك. ¶نتشار يف بقاع العمل

  واصطالحًا، وكيف نشأ عند العرب والغرب؟
        ::::لغة لغة لغة لغة     - - - - 

اجلَِميل، "      :ٕان املتتبع جلذور لكمة اجلََمال يف املعامج العربية جيد ٔاهنا جاءت من املصدر  
. احلسن يكون يف الفعل واخللقامجلال : ويذهب ابن سـيده ٕاىل ٔان لفظة امجلال تعين. 1"والفعل َمجُل

ال ]لتخفيف هذه عن اللحياين، وُمج²ال أالخري ال  وقد َمجُل الرجل، ]لضم جامًال، فهو مجيل وُمجَ
: ٔابو زيد. تلكف امجليل: والتجمل. وَمجÐ²؛ ٔاي زينه. ٔامجل من امجليل: وامجلال ]لضم والتشديد. تكرس

جيوز ٔان يكون ٔامجل : قال ابن سـيده. جيعÐ هللا مجيًال حسـناً َمج²ل هللا عليك جتميًال ٕاذ دعوت Ö ٔان 
فأالصل اللغوي للمفردة ال يقف .  2"فيه مبعىن مجيل وقد جيوز ٔان يكون ٔاراد ليس بأمجل من غريه

عند البعد احليس ا�ال عىل الهباء وحسن املنظر يف الوجه فقط، وٕامنا يتجاوزه ٕاىل البعد املعنوي، 
 .أالفاكر وأالعاملا�ي يمتثل يف جامل 

نفهم من هذا الÌم ٔان امجلال يكون ف� حنس به ونلمسه؛ ٔاي يف اجلانب احليس، ويكون   
  ).العقل(كذi يف غري احملسوسات ٔاي يف اجلانب  املعنوي 

        ::::اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً     - - - - 
لقد عرب الشاعر العريب بواسطة الشعر عن لك ما يشعر وحيس به، سواء اكن خيص   

ار�، فتحدث عن أالثر ¶نفعايل وحسر البيان ا�ي مي· نفس إالنسان، حميطه ا�اخيل ٔام اخل
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وذi من خالل توظيفه أالساليب البالغية اكلصور البيانية، واحملسـنات البديعية، هذه أالساليب 
اليت سامهت يف  تطوير العقلية امجلالية العربية ؤاضفت علهيا قمي ومبادئ جاملية دلت عىل الوعي 

  . الشاعر العريب بصفة خاصة، وجتليات ذi عىل الشعر العريب بصفة عامةامجلايل �ى 
من هذا الباب اكن الشعر عند اجلاهليني صورة حقيقية تعرب عن ٔافاكرمه امجلالية   

 Öوتصوراهتم، تعمل عىل تأكيد ذاتية الشاعر اجلاهيل يف تصـوير ٕاحساسـه الفردي ]مجلال ف� يقو
قمي امجلالية ولك ما Ö عالقة حبياة الشاعر من عادات وتقاليد اج^عية، ويشعر به، بطريقة جتسد ال

Iفاكن الشاعر يرمس لوحته وينسجها ببناء جاميل فكري وجاميل . اليت ال تفارق إالطار العام للقبي
  مفاذا اكن يعين امجلال عند العرب؟. يشلك به مادته الشعرية

        ::::امجلال عند العربامجلال عند العربامجلال عند العربامجلال عند العرب    - - - - 
ٕان احلسن  :"د]ء العرب ا�ين تطرقوا ملصطلح للجامل؛ ٕاذ يقولمن االٔ " اجلاحظ" يعدّ   

اجلاحظ ال يتأىت ٕاال ملن اكن " ؛ مفعرفة امجلال عند3"ٔادّق ؤارّق من ٔان يدركه لك من ٔابرصه) امجلال(
ٕاىل تأسيس قواعد فنية " دالئل إالجعاز" كام ذهب عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه. ماهرًا يف النظر
وتذوقه، ونلمس ذi يف نظرية النظم اليت جاء هبا؛ فتحدث فهيا عن املقاييس  لصناعة أالدب

مجموعة أالسس " وأالسس جاملية، وربط فهيا مجلال بعامل النفس، من هذا الباب اكن عمل امجلال هو
ة، والنظرية والقواعد والقوانني اليت ندرس يف ضوهئا التجربة إالنسانية ومنتحن من خاللها اخلربة امجلالي
ونتذوق عنارصها الفنية، وقميها التصويرية والتعبريية والتشكيلية؛ فعمل امجلال العريب يؤدي ٕاىل ٕادراك 

وٕاذا اكن عبد القاهر اجلرجاين حتدث عن أالسس امجلالية  يف نظريته النظم فٕان  .4"ماهية امجلال الفين
لتقي من خمزون ثقايف، وحالته ٔابو الهالل العسكري ربط الÌم احلسن وامجليل مبدى ما حيمÐ امل 

النفسـية، وكذا ذوقه امجلايل؛ فالاكتب ال يكتفي ٕ]رسال رسالته بشلك تقرير حفسب، وٕامنا قد يرسلها 
اخل لزييد îمه ونصه  ...عىل سبيل ا°از، مسـتخدمًا ٔاساليب مرافقة لـها اكٕالشارة والرتمزي والتلوحي

عن امجلال، وذi حني ربط بني حسن " عيار الشعر" كتابهكام تلكم ابن طباطبا يف  .ٕارشاقًا وجامالً 
 - ؛ فالعالقة بني اللفظ واملعىن5"وîم ا�ي ال معىن Ö اكجلسد ا�ي ال روح فيه" اللفظ واملعىن فقال
فامجليل ٕامنا هو جتيل . يه عالقة تاكملية، جتمع بني جامل الشلك وجامل املضمون -يف نظر ابن طباطبا
 أالشـياء والظواهر عن طريق احلواس اليت جتسد ت· امجلال، لتصل ]لÌم الروح وأالفاكر يف

  .العريب ٕاىل مرتبة البيان الناصع املؤثر الساحر ا�ي يثري النفس والفكر
        ::::امجلال عند الغربامجلال عند الغربامجلال عند الغربامجلال عند الغرب    - - - - 

 Friedrich" (فريدريش هيجل" ظهرت بوادر وجذور هذا العمل عىل يد الفيلسوف أالملاين
Hegel  (كتابه حمارضات يف عمل "       �ي وضع اللمسات أالوىل لعمل امجلال يف كتابههذا أالخري ا
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فلسفة الفن امجليل، والقدرة عىل إالبداع والتذوق أالكرث صـدقًا :" ، حيث يقول يف هذا الباب"امجلال
ا�ي يعد من اكرب مؤسيس عمل  ) Immanuel Kant" (اميانويل اكنت" ، مث جاء بعده6"وجامالً 
يمكن يف انسجام الفهم  "املادي، حيث ربط إالدراك احليس ]مجلال، وقال بأن أالساس امجلايلامجلال 

واÍيI، بفـضل حريـة حترك هذه أالخرية، فضًال عن ذi ٔان العبقرية املبدعة لٔالفاكر الفنية واليت 
 Íهذا بدوهنا قد ال يـرى النور ٔاي صنيع فين، تمكن يه نفسها يف ¶نسجام بني الفهم وا ،Iي

فانسجام العالقة بني الفهم واÍيI، يو� إالحساس والشعور  7"¶نسجام تفرسه مجيع اخلواطر امجلالية
ٕاىل عدة ) KANT" (اكنت"    فتفرعت فكرة. ]مجلال، وهذا بدوره يظهر لنا مجيع اخلواطر امجلالية

 ال اللغوي، وعمل امجلال ا�اليل،عمل امجلال البنيوي، وعمل امجل "مصطلحات تدخل يف هذا املوضوع مثل
فانترشت . 8"وعمل امجلال الشلكي وعمل امجلال النفعي، وعمل امجلال ¶ج^عي، وعمل النفس امجلايل

مفهوماته يف أالدب والنقد، وسعى الباحثون ٕاىل تأسيس مهنج نقدي من عمل امجلال هيدف ٕاىل وضع 
ٔاجل حتقيق املتعة امجلالية، اليت يمت من خاللها  ضوابط وقوانني تضبط جماالت أالدب، وذi لكه من

  .حتقيق العمل الفين
  ):):):):اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً     - - - - لغةلغةلغةلغة((((املاكناملاكناملاكناملاكن    مفهوممفهوممفهوممفهوم ----`نياً `نياً `نياً `نياً 

لقد وظف الشعراء املاكن يف شعرمه منذ القدم، وهذا ما نالحظه يف الشعر اجلاهيل، فقد 
لشعر جيد ٔان معظم اكن عنرصًا >امً يشلك حموًرا ٔاساسـًيا وجوهرً� يف قصائدمه، فاملتصفح لت· ا

الشعراء ٔان مل نقل جلهم اسـتعملوا املاكن يف قصائدمه؛ وذi نتيجة لصI الوثيقة اليت تربط ت· 
أالمكنة ]ٕالنسان بصفة عامة والشاعر بصفة خاصة، كام اكن املاكن تتعلق بتجربة الشعراء احلياتية 

ا�ي اكن يعيشه، فتفاعل معه والشعرية، فاكن الشاعر العريب يصور لنا من خالل املاكن واقعه 
  مفاذا نعين ]ملاكن لغة واصطالحًا؟. تفاعًال نفسـيًا ودينيًا واج^عًيا وثقافيًا

        ::::لغةلغةلغةلغة    - - - - 
يبطل ٔان : قال ثعلب. ملاكن املوضع وامجلع ٔامكنة كقذال ؤاقذò ؤاماكن"جاء يف لسان العرب

د مقعدك؛ فقد دل هذا عىل ٔانه كن ماكنك، ومق ماكنك، واقع: يكون ماكÅً فعاًال؛ ٔالن العرب تقول
، فأبن منظور عّد لفظة 9"جعل Ö عليه سلطاÖ : ًÅ يف اليشء) مكّن(مصدر من اكن موضع منه، و

ويذهب الزبيدي ٕاىل ٔان املاكن ٔاوسع ؤامشل، . ا�اò عىل املوضع وامجلع) مّكن(حمتواًة يف مادة ) املاكن(
 ،لكمني ٔانه عرض وهو اج^ع جسمني حاٍو وحموياملوضع احلاوي لليشء، وعند بعض املت" فهو عنده

  .10"وذi ككون اجلسم احلاوي حميطًا ]محلوي
لقد ٔاعطى الزبيدي مفهومًا ٔاوسع للماكن، حبيث عّده املوضع احلاوي لٔالشـياء وأالجسام 

مكنته من اليشء ؤامكنته منه فمتكن :" ويذهب الزخمرشي ٕاىل القول. املوجودة واملتعلقة هبذا املاكن
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حفني تذهب القواميس أالجنبية ٕاىل . 11"و ٔاما ٔامكنين أالمر مفعناه ٔامكنين من نفسه ...نه و اسـمتكنم 
املاكن الواسع ا�ي جيمع أالشـياء، وحيضن حركة " فهو يف نظرمه كون املاكن هو الفضاء؛

وجد فيه ، ٔانه العامل أالوسع ا�ي تتحرك فيه مجيع الاكئنات احلية مبا فهيا إالنسان، وت12"الاكئنات
وهذا ما . املوجود فيهأالشـياء اليت حتيط بنا، وكذا أالفعال اليت نقوم هبا؛ فإالنسان يتفاعل مع الفضاء 

  .13"جماًال مفتوحًا لالجهتاد والتصورات املتعددة اليت تصل ٕاىل حد بلورة نظرية عامة "جعل املاكن
Ð اجلسم مبقداره، ٔاو هو فاملاكن اخلـاص هو احلزي ا�ي يشغ" واملاكن ٔايضًا خاص ومشرتك،

 Ö السطح الباطن من اجلسم احلاوي للسطح الظاهر من اجلسم احملوي ٔاو هو حاٍو للممتكن مفارق
Ö من خالل 14"عند احلركة ومساٍو iفهو احلزي ا�ي حيتوي وخيرتق إالنسان وحيضن وجوده؛ وذ ،

واملاكن؛ ٕاذ ٔان لك عنرص مهنام يتأثر بني احلاضن واحملضون، بني الاكئن  ،التفاعل احلاصل بني الطرفني
  .ِبفعل االٓخر

 ( ( ( (             اميانويل اكنتويف الفلسفة احلديثة ٔاخذ املاكن مفهومًا خاصـا فهو عند 
Immanuel Kant((((    لكن . 15"مرتبط ]لعقل؛ فإالنسان خيضع لتصور مسـبق عن طبيعة املاكن

املاكن؛ فهو متناه ويدرك بوساطة احلواس، ٔاما  جمرد تصور مسـبق ملاهية املاكن ال يكفي ٕالثبات كينونة
  .16 "فهو يشلك امتـدادا للحـد أالول،بوصفه يمتزي ]لكينونة" احلد الثاين

ماكن فسـيح وماكن : نقول .احملل احملدد ا�ي يشغÐ اجلسم" كام جند كذi ٔان املاكن هو
  .17"ضيق وهو مرادف ¶متداد

ا�ين تناول املاكن يف إالعامل، والنصـوص أالدبيـة  وٕاذا انتقلنا ٕاىل العمل أالديب، جند ٔان
، فقد يطلق املاكن الروائـي دون قيـد ٔاو )واحلزي ،واملاكن ،الفضاء :(خلـطوا بـني مصطلحات ثالثة

حتديد ليدل عىل املاكن داخل النص أالديب، سواء ٔااكن ماكÅ واحدا ٔام عدة ٔامكنـة، ٔامـاحني يراد 
ومصطلح الفضاء فٕان مفهوم املاكن ينحرص يف املاكن املفرد ليس غري داخل المتيزي بني مصطلح املاكن 

النص أالديب، بي8 يدل الفضاء عىل مجموع أالمكنة اليت تـدخل يف شـبكة من العالقات ف� بيهنا داخل 
الته فالفضاء ا�اليل مثًال يرتبط جبغرافية املعىن وحتو. النص، كام يشمل ٔايضا إاليقاع املـنظم للحـوادث

اليت ال حدود لها، فليس ِللتعبري أالديب معىن واحد، فهو يتضاعف ويتعدد بناء عىل تنايم الصور 
عن الفضاء  )GERAR GINIT " (جريار جينيت "ا°ازية والكنا�ت وإالشارات؛ �i حتدث

ي الوجود يتأسس بني املدلول ا°ازي واملدلول احلقيقي وهذا الفضاء من شأنه ٔان يلغ" ا�اليل ا�ي
ونوعية  ،كام ٔان أالمكنة ]ٕالضافة ٕاىل اختالفها من حيث طابعها .18"الوحيد لالمتداد اخلطي للخطاب

أالشـياء اليت توجد فهيا ختضع يف تشÌهتا ٔايضًا ٕاىل مقيـاس آخـر مرتبط ]التساع، والضيق، ٔاو 
i هو ٔان الفضاء حييل ¶نفتاح، و¶نغالق؛ �i جند ٔان احلزي خيتلف عن الفضاء؛ والسبب يف ذ
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Ö لضـرورة ٕاىل اخلواء والفراغ، بي8 احلزي حييل ٕاىل احلجم والشلك مبا فهيام من وزن ومسافة، كام[ "
. ٔابعاد خمتلفة ؤاجحام قد يصعب تنظريها ٔالهنا ختتلف طوًال وعرضًا ضيقًا واتساعًا علوا واخنفاضا وهكذا

رض والسامء لكتاهام عىل امتداد برصه أالفقي والرٔايس لقد عاش إالنسان أالول يف العراء فاكنت االٔ 
حزيا ماكنيا اكن يتسع حبسب الرغبة وإالرادة ويضيق عىل ٔاساس مهنام ٔايضا حني راح إالنسان أالول 
حيمتي يف كهف يف حضن جبل ٔاو جتويف كثيب كثيف رمل ٔاو جفوة يف مغارة ٔاو ما ٕاىل ذi من 

ا يه اليت شدته ٕاىل ٔان يكون بل ويظل خملوقا Ö جاذبيته ٔاحياز ماكنية نسـتطيع ٔان نقول عهنا ٔاهن
  . 19"]ملاكن
        ::::اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً     - - - - 

وذi الرتباطه ]ٕالنسان من  ،ظهرت ٔامهية املاكن عند كثري من الباحثني القدماء واحملدثني  
ويعد الفيلسوف . Nة ووجوده يف العديد من ا°االت وامليادين املعرفية والعلمية من Nة ٔاخرى

Åٔافالطون( ين اليو) ( Platon  ( ٔاول من رصح به اصطالحيًا، وهذا ما ذهب ٕاليه حسن جميد
ٔاول اسـتعامل اصطالQ للماكن يف الفلسفة قد رصح به ٔافالطون، ٕاذ عـده حاويـًا  "الربيعي ٕاىل ٔان
 كام يتفق ٔارسطو مع ٔافالطون يف التصور العام للماكن من حيث الوجود والكينونة. 20"وقـابًال لليشء
وكذi ميكن ٕادراكه عن طريق احلركة واليت ٔابرزهـا  دمنا نشغÐ ونتحزي فيه، موجود ما "فاملاكن عنده

حركة النقI من ماكن ٕاىل آخر، وهو مفارق لٔالجسام املمتكنة فيـه وسـابق علهيـا وال يفـسد 
أالشـياء فاملاكن مرتبط مبا هو ملموس وحيس؛ ٔاي مادي ال يتغري بتغري أالجسام، و  .21"بفسادها

يه مسة الصور ا�هنية للماكن �ى إالنسان البدايئ، يه " ا°ود، فهو وليد إالحساس، واحلسـية
  .22"صور مظاهر حمسوسة تشري ٕاىل ٔاماكن، ٔاو مواقع لها خصائص عاطفية

ٔاما يف الفلسفة احلديثة واملعارصة، فقد شغل مفهوم املاكن اه^م الكثري من الفالسفة، ويعد 
هو ماهية أالشـياء ذاهتا وجوهرها " من ٔابرزمه، حيث يذهب ٕاىل ٔان املاكن  (Descartes)دياكرت

املادي فامتداد املادة وحتزيها ليس عرضا طارئا علهيا، بل هو صورهتا و ماهيهتا، فاملاكن ٕاذا جوهر و 
  .23"ليس يف الكون خالء

ؤاصلها، وال  املاكن طبيعة ومادة أالشـياء، وهو جوهرها  (Descartes)لقد اعترب دياكرت
  .ميكن ٔان يكون هو اخلالء، فهو واقعي تدخل فيه أالشـياء ا�اخلية واخلارجية

غري ٔان هناك من ربطه ]جلانب ا�اخيل، وقال بأنه خايل من ٔاي خلط خار�، ومن 
وسط متجانس وخال من ٔاي تنوع يف الكيف، وأالشـياء " وهو عنده(Bergson) """"برغسون" هؤالء

كرثة مرصوصة م^يزة و خالية من ٔاي تداخل، حبيث يسـتطيع ٔان نضع بيهنا  احلاò يف ماكن تؤلف
فٕاذا ما ترسبت فكرة الوسط املتجانس ٕاىل جمال الشعور اخلالص، . فواصل ؤان نعدها، وحندد مقدارها
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ؤاحقم املاكن يف ا�ميومة احملضة مل تعد مثة دميومة حقيقية، وٕامنا تصبح مزجي من فكريت الزمان واملاكن، 
  .24"املاكن -يصح ٔان نسمهيا الزمان

ٕان دمج وٕاحقام املاكن يف اجلانب الشعوري فقط ليس حصيح؛ ٔالن املاكن ميكن ٔان يكون 
يف النفس وخارج النفس؛ ٔاي يف العامل اخلار� ا�ي يشمل لك يشء، يشمل لك ما هو مادي وغري 

  . مادي
ن النفيس هو ا�ي ندركه فاملاك" ماكن نفيس وماكن مثايل: من هنا اكن املاكن نوعني  

حبواسـنا، ماكن نسـيب ال ينفصل عن اجلسم املمتكن عىل حني ٔان املاكن املثايل ا�ي ندركه بعقولنا 
  .25"ماكن ر�يض جمرد ومطلق

يبدو من خالل هذا لÌم ٔاننا بني نوعني من املاكن، ماكن مرتبط ]لنفس؛ ٔاي ]لشعور 
مثايل يمتركز يف عقولنا يمتثل يف أالشاكل الهندسـية  وإالحساس خيص النفيسة وحدها، واالٓخر ماكن

  .اليت نتصورها بعقولنا
لقد ٔاعطت هذه النظر�ت دفعا جديدا للفكر إالنساين، وتصور جديد للماكن، وذi من 
خالل املعارف املتحصل علهيا من جراء ت· النظر�ت، فقد ٔاصبح فهم املاكن مبنظور واسع ومتطور، 

ئرة الضيقة والتقليدية ٕاىل نظرة واعية وواسعة، متثلت يف ظهور تفاسري ومفاهمي ٔاخرج املاكن من ا�ا
" كام ٔاقر فالسفة العرب بوجود املاكن، حيث اعتربوه. جديدة للماكن ٔاكسبته ٔابعادًا فكرية وجاملية

" حسن حبراوي "وقد فرق. 26"الفراغ املتومه ا�ي يشغÐ اجلسم وينفذ فيه ٔابعاده، ويرادف احلزي
ٔاما ٔاماكن ¶نتقال فتكون مرسحًا حلركة الشخصيات وتنقالهتا، " ٔامكنة ¶نتقال ؤامكنة إالقامةبني 

الشوارع : ومتثل الفضاءات اليت جتد فهيا الشخصيات نفسها لكام غادرت ٔاماكن ٕاقامهتا الثابتة، مثل
عىل قاعدة  وأالحياء واحملطات ؤاماكن لقاء الناس خارج بيوهتم اكحملالت واملقايه، وذi بناء

¶شـتقاق، يشـتق من التعارض أالصيل أالول انتقال ٕاقامة تقاطبات فرعية مشـتقة، حيث يو� من 
املزنل مقابل : ٔامكنة إالقامة تقاطبات بني ٔاماكن إالقامة ¶ختيارية ؤاماكن إالقامة إالجبارية مثل

  .27"االٔكواخ مدن القصور، الفيالت: السجن وتقاطبات ٔاخرى بني ٔاماكن إالقامة الراقية مثل
اختيارية (ٕاذن حفسن حبراوي يذهب ٕاىل ٔانه يوجد نوعان من أالماكن، فهناك ٔاماكن لٕالقامة 

 –]لنسـبة لٕالنسان –  فقمية املاكن. اخل ...ؤاماكن لالنتقال، مثل الشارع، واحملطات واملقايه) ٕاجبارية
صلنا ٕاىل مفاهمي ٔاساسـية يف ال تمكن يف كونه مسكن يأوي ٕاليه حفسب بل تتعد ٕاىل ٔامور كثرية تو 

العالقات اÍتلفة مع حمتو�ت املاكن و ٔاثرها يف الوصول ٕاىل مفاهمي و مسـتو�ت ختتلف من حضارة 
  .ٔالخرى
        ::::أالبعاد امجلالية للماكن يف الشعر اجلاهيلأالبعاد امجلالية للماكن يف الشعر اجلاهيلأالبعاد امجلالية للماكن يف الشعر اجلاهيلأالبعاد امجلالية للماكن يف الشعر اجلاهيل    - - - - `لثًا `لثًا `لثًا `لثًا 
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        ::::البعد ¶ج^عيالبعد ¶ج^عيالبعد ¶ج^عيالبعد ¶ج^عي    - - - - 
ميتاز هبا الشاعر  لقد اهمت العرب منذ جفر التارخي ]لشعر حىت ٔاصبحت صنعة الشعر مزية

وقلام جتد بني العرب ]ختالف مشارهبم من ال هيمت  ،اجلاهيل ويعلو شأنه وماكنته يف وسط قومه
فقد اكن وسـيI  -فضًال عن ٔانه فن يسـمتتع به الهاوي - ٕان الشعر ]لنسـبة للعرب. للشعر ٔاو الشعراء

فربع الشعراء يف العرص . هبموaرخيهم ؤانسا من الوسائل اليت يعرف هبا ٔاحوال العرب ؤاخبارمه،
. اجلاهيل يف نقل مظاهر احلياة الصحراوية ؤاخرجوا لنا لوحة تعكس الواقع ا�ي اكنوا يعيشونه
. فالشاعر ابن بيئته، وما اكن شعره ٕاال تصويرًا لت· البيئة وما حتتويه من عنارص الطبيعة املتاحة ٕاليه

ميية، وحتدثوا عن صـفاهتا احلـسـية وخصائـصها امجلالية فنظر شعراء العرص اجلاهيل  ٕاىل البيئة  نظرة مح 
  :يقول أالعىش. اليت تنعكس ٕاجياً] عىل ا°متع والفرد

اُهتا "  ْمَسْت عََىل آفَاقَهَا غََربَ fًال   َوا اِعي الّلَقاَح ُمَعج² َح الر² َذا َرو² g
 ا

ْت ِهبَا  ْمَوالَنَا ِعْنَد َحقِّهَا   َوَعز² fَهن²ا لَهَا ا fْعَراُضنَا َال نُفاُهتَاا fا 
اًة قَليٍل ِرْعُهيا َونََباُهتا   .28"ودَاِر ِحَفاٍظ قَْد َحلَلْنَا َمُخوفَة ُرسَ

الشاعر يصور لنا حاò الصحراء يف ٔا�م القحط واجلدب مفتخرًا بقومه، حيث جتدمه يف 
ن يف دارمه ال يربحوهنا هذا أال�م ينحرون إالبل ٕالطعام الضيوف والفقراء، فهم يبذلون معروفهم ويقميو

. عىل الرمغ من قI نباهتا وحش مرعاها ولكنه احلسب ا�ي يتحمت الصرب عليه عىل الرمغ من املاكره
حتتال يف ختليدها بأن تعمتد يف ذi عىل الشعور واكن ذi " هكذا اكنت العرب يف احلياة اجلاهلية

معها القحط واجلهد والبالء فبيوهتم مٌالذ  حفني تلوح السـنة الشديدة يف أالفق حامI. 29"هو ديواهنا
ٔام مطرودًا ٔام بغريه ٔالهنم سادة ٔارشاف ال  للك ذي حاجة يأوي ٕالهيا سوا ء اكن فقريًا، ٔام صعلواكً،

يستباح هلم محى، وال ختفر هلم ذمة مما يعين ٔان دالò الكرم تسموا وترتفع عندمه لتحمل معاين الرشف 
  . والكرم

 هذا املاكن دليال عىل الرشف فضال عن القوة؛ فاكن ¶قتدار عىل هكذا اكنت إالقامة يف
ويقول ٔايضا يف وصف . إالقامة فهيا دليال عىل قدرة ٔاحصاهبا عىل العيش فهيا، ودليال عىل تعلقهم هبا

  :احلاò ¶ج^عية اليت اكن العرب يعيشها يف البيئة الصحراوية
اِئَصاتَِبيُتوَن ِيف َالَْمشـَىت ِمَالًء بُطُ "    ونُُمكْ    َوجاَراتمك غَْرَىث يَبْنت َمخَ

َواِخَصا اِلَعاِت الش² َماء الط² وَم الس²   .30"يَُراقْنبَ ِمْن ُجوع ِخَالَل َمَخافٍة    ُجنُ
الشاعر يف هذه أالبيات هيجو ٔاÅس يبتون يف بيوهتم يف فصل الشـتاء البارد وبطوهنم مالء 

  .ارغات البطونال يبالون جبارهتم ا�ين يبتون جوعي ف
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²عد  ومن املعاين القميية أالخرى اليت دلت علهيا البيئة الصحراوية معىن العدد والكرثة ا�ي ي
ٔامه مظاهرًا من مظاهر القوة يف ذi الزمن وqٔن ا�ار امتداد لصاحهبا يف املاكن والزمان معا،ولكام 

  :ٔايب سلمىيقول زهري بن . قويت ا�ار واشـتد ركهنا اكن ركن صاحهبا متيناً 
نونُ "  rيَك بَِين تَِمٍمي   وقد يأتيَك ]خلََربِ الظ بِلْغ َ�َ fال ا fا  

  بأن² بُُيوتَنَا مبََحِل َحْجٍر   بلك² قَرارَة، مهنا، نُكونُ 
كناِف ُدوَمَة فاحلَُجونُ  fىل ا

g
ىل قَلَهـى تُكوُن اّ�اُر، منا،  ا

g
  .31"ا

وهو ما يسـتلزم القوة واملنعة اليت تردع  فاالمتداد املاكين يعين ]لرضورة كرثة يف العدد
اخلصوم وتكف ٔاطامع الطامعني وهبا حيافظ إالنسان عىل رشفه ووجوده يف بيئة رشيعهتا أالوىل يه 

  .القوة اليت اكنت يه أالساس يف احلياة اجلاهلية، بل ٕان ذاك املبدٔا يشلك جوهر الفخر القبيل
اكنت منترشة يف احلياة ¶ج^عية يف لكن القوة والرشف ليست الصفات الوحيدة اليت 

ت· الفرتة، بل اكن هناك الكرم ٕايل يمتزي به الكرمي  حني حيل اجلدب ويشـتد احلال، فاكن الكرم  
  .معيار اج^عي، ومبدٔا يمتزي به إالنسان اجلاهيل

و�i اكن معيار الكرم يف ت· الظروف ٔان يكرث ذوو احلاجات حول بيوت الكرماء 
يقول .البيوت بكرثة ا�اخلني واخلارجني ويصبح ذi من ٔابرز ما ميكن ٔان ميدح به املرءفتعرف ت· 

  :زهري بن ايب سلمى
لُ "    فأصبحُتام مهنا عىل خِري َمْوِطٍن       سبيلُُكام فيه وٕاْن ٔاحَزنُوا َسهْ

هْباُء ]لنّاِس اfَحجَفْت     وÅَل كَرام املاِل، يف احلَجرِة ا نُة الش² ذا السـ² g
لكُ ا fال 

ذا نَبَت الَبقلُ 
g
م     قِطينًا هبا، حىت² ا  رٔايُت ذوي احلاجاِت حوَل  بيوِهتِ

وا يُغلُوا           ْن يُساfلُوا يُعُطوا، وانَ يَيِرسُ
g
  32"ُهناiَ، ٕاْن يستبخلوا املاَل ُخيبلوا       وا

مئ ٔامواهلم حفني جيتاح اجلدب احلياة وال جيد الناس ما يألكونه فيعمد كرماؤمه ٕاىل كرا
، 33"فهم متاكفلون يف لك حال، ينرص الواحد مهنم ٔاخاه ظاملًا ٔاو مظلوما" يسـتأثرون هبا ٔالنفسهم،

عندئذ تمتزي بيوت ممدوQ زهري عن غريها فتغدو مقصدًا يكتنفه ذوو احلاجات يتحلقون حوÖ فال 
اليت تقدسها امجلاعة ارتفع بيته ولكام تبىن إالنسان القمي .يربحون ٔاماكهنم فال تاكد متزيمه عن ٔاهل البيت

�i اكنت حياة العريب يف .معنوً� ودل عىل رشفه وسـيادته فيغدو مطمحا يسمو ٕاليه الصغري والكبري
  .العرص اجلاهيل دامئة التنقل ولرتحال حبثًا عن أالماكن اليت يرaحون فهيا

        ::::البعد النفيسالبعد النفيسالبعد النفيسالبعد النفيس    - - - - 
البيئة وما حتتويه من عنارص الطبيعة، ٕاذ الشاعر ابن بيئته وما اكن شعره ٕاال تصويرًا لت· 

صور لنا بيئته من خالل وصف أالماكن اليت اكن يعيش فهيا، وما حتتويه من ٔاودية ؤاهنار، فالكثري من 
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�ا اكن للماكن  .الشعراء اجلاهليني ذهبوا ٕاىل الوقوف عىل أالطالل وما تركته من ٔا`ر يف نفوسهم
ات البرشية سلبًا وٕاجياً]، وفقا ملا يثريه هذا العنرص من مشاعر ٔابعادًا، ودالالت نفسـية تؤثر يف ا�

ؤاحاسيس؛ فهو املرآة العاكسة �ات إالنسانية من ٔافعال ؤاقوال، ٔاختذ منه الشاعر مالذًا للحرية 
يقول امرؤ . والسكينة عاش فيه، وخلف فيه ذكر�ت وحوادث، اكن يسـتذكرها لكام عاد ورجع ٕاليه

  :ٔالقيس
قُرْ لََياٍل ِبذَ  yلَْينَـا ِمْن لَيَـاٍل عََىل ا

g
ٍر  ٔاَحبr ا لْـــِح ِعْنَد ُمــــَحج²   اِت الط²

َباِيب غَْريَ ِهر فَْىن شـَ fُبوَح ِعْنَد ِهّرٍ َوفَْرتََىن  َوِليًدا َوَهْل ا rغَاِدي الص y34ا.  
سـتحوذ فقد م· قلبه وا ،ؤا�مه اليت اكن يقضهيا فيه ،فهذه املاكن يعيد لشاعر ذكر�ته

عليه فوجد الشاعر فيه  متنفسًا يفرغ فيه مشاعره امللهتبة والهامئة، فالليل اليت قضاها الشاعر بذات 
الطلح يه ٔاحب ٕاىل نفسه من الليل اليت قضاها يف ٔاقر، فأعطي املاكن فعلية كبرية بني الشاعر 

  . بني الشاعر و املاكن فأظهر ذi مدى التوحد النفيس والروQ. وجتربته اليت عاشها يف هذا املوضع
فشخص لنا . فرؤية الشاعر هنا تظهر لنا يف هذا النص برؤية احملب املعجب هبذا املاكن

مضموÅً ٕانسانيا لريبط بيهنا وبـني واقعـه النفـيس ؤاحاسيسه اخلاصة، ويرى " الشاعر الطبيعة ؤاضفى
  .35"اسـتكشاف عامله ا�اخيلفهيا ذاaً تنبض ]حلياة وتتجاوب معه وهبذا العمل حياول الشاعر 

وها هو يف موضعٍ ٔاخرى يصف لنا املاكن، ومل Ö من قدرة عىل التحمك يف حالته النفسـية؛ 
يقول ٔامرؤ ٔالقيس . فنفسيته تتسع وترaح عندم يكون املاكن واسع وتضيق عندم يكون املاكن ضيق

iيف ذ:  
ِِّه   َعْرُض َخْيـٍم خفُ    َفاٍف فَيُْرسْ ثَج² َحىن² َضـاَق َعْن آِذي

ْطلَْنيِ َمْحُبوٌك ُمِمْر 
g
نِْفِه   َالِحُق اال fِملُِين ِيف ا   .36قَْد غَـَدا َحيْ

فت· أالماكن جعلته خيرج ويسـمتتع يف ٔاراضهيا اخلصبة بعدما اكنت ضيقة بسبب املطر 
معربًا فهيا الغزير ا�ي اكن يسقط فهيا خفرج بعد توقفه ليجول فهيا مسـمتتعًا ]خرضارها، وخصوبهتا، 

عن احلياة واملشاعر اليت خيزتهنا يف نفسه، فمل جيد غري هذه أالماكن السـتثارة وجدانه ليحمل دالالت 
 iلتأخذ بذ Iداللهتا من السـياق " معيقة مبا يفيض به هـذا القلب من مشاعر ؤاحاسيس متداخ

 عاشها ٔامرئ ٔالقيس �ا اكنت طبيعة احلياة وظروفها اليت.37"املشحون بشعور الشاعر وعواطفه
  :مصدرًا >امً من مصادر تكرار التجربة وٕاعادة احلياة فهيا، ويف هذا املعىن يقول

َِّوى بَْني اّ�ُخول فََحْوَملِ "   قَفا نَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب َوَمْزنِِل   ِبَسْقطِ الل
ها        ِلَمـا نََسَجهتْ  اfلِ فَُتوِحضَ فَاِملْقَراِة مل يَْعُف َرْمسُ   ا من َجنُوٍب َوَمشْ

ْرآم يف َعَرَصـاِهتَا     وِقيعــــــــــــــاِهنا qٔنه حبr فُلُْفلِ  fتََرى بََعَر اال  
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ـَراِت احلَّيِ Åقُف َحْنَظلِ  ى َمسُ لُـــــــوا    َ�َ م² ّينِ غََداة الَبْني يَْوَم َحتَ fqَ  
ُْم      ِيب عََيل² َمِطهي² لِ    ُوقُوفًا ِهبـا َحصْ م² ِ·ْ اfَىس َوَجتَ   يَقولُــــــوَن َال َهتْ

لِّ  ْل ِعند َرْسـٍم َداِرٍس ِمْن ُمَعو² ٌة ٕاْن ُمهَرقَة      فهَ ن² ِشَفــــــايئ عَْربَ
g
  .38"وا

فالشاعر يف هذه أالبيات  يصور لنا وحيىك جتربته خماطبًا  صاحبيه اكÅ يسريان معه طالبًا 
د تذكر حبيبًا فارقه ومزنًال خرج منه، وذi من خالل موضعيني مهنام الوقوف والباكء معه عن

فمل ميح آثرها؛ ٔالهنا لكام غطهتا ر�ح اجلنوب ]لرتاب، كشفته ر�ح الشامل عهنا، ). ا�خول، وحومل(
 Ðتركت يف نفسـية الشاعر حوادث اكن لها أالثر الواحض عىل ٔاحاسيسه ومشاعره، مما جع òهذه حا

جع من خاللها حالته الوجدانية الغابرة يف لك ماكن مر به، فعوامله متنوعة غنية يعيش ا�كري، يسرت 
]ملشاهد و الصور احملركة لٔالحاسيس، وهذا ما جعÐ يسـتحرض املايض ليعيش يف وسط احلارض؛ 
ٔاي يعيش بني اخليال والواقع، هذه الصورة اليت عربة عن نفسـية الشاعر مـن خـالل اسـتدعاء املايض 

هذا التغري يف .39"ون ذاكرته، حبيث تشلك هذه يف الهناية معادال مساوقا لتجربته الشعريةخمز " من
املاكن ٔادى ٕاىل تغري نفسـية وحاò الشاعر؛ ٔاي ٔان حI الشاعر تغريت وفق ما ميليه العامل اخلار� 

رة، الشاع) أالÅ(يصنع العامل، فاملاكن اخلار� طغى عىل ) ا�ات(عىل طبيعة العامل ا�اخيل 
فقد صنعت ذات الشاعر من خالل املاكن . وحارصها، فتحول بذi العامل ا�اخيل ٕاىل حقيقة معاشة

والتفاعل معه �ة ]ٕالحساس والشعور ا�اخيل ارتبطت معه حلظة التذكر ما اكن فيه من ٔا�م وحياة 
اعر اليت ال يف هذا املاكن، فأسقط بذi احلواجز الصلبة بني ا�ات والوجود، ؤاصبحت حياة الش

ميكن ٔان يتخىل عهنا متضامنة مع املاكن ومرتبط به يف املايض واحلارض، هذا الرتابط جعل قلب 
Iمن خالل ما اسـتعاده من ذكر�ت مجي iبضًا ]حلياة، وذÅ ا جند ٔان إالنسان العريب . الشاعر�

بل تعامل معها ف� يقمي حياته، بيئته القاسـية ]لطبيعة اتصاًال مبارشًا ال حيجهبا عنه سـتار " اتصل مع 
  .40"وف� يزهنا يف عينيه

فاكنت البيئة املاكنية حارضة يف حياة الشاعر وشعره بلك ما حتمÐ من ٕاشارات وعالمات 
يقول . تفرس حضور املاكن يف شعر الشاعر اجلاهيل، وهذا ما جنده عند الكثري من الشعراء اجلاهليني

  :عبيد أالبرص
يِق الُيْمنَِة الَبايل�دَر ِهْنٍد عِ "    َفاها ُلكr َهّطاِل      ِ]جلَّو  ِمثَْل َحسِ

ال ـَ   َجَرْت علَهيا الّصيِف فاّطَردْت    والّرُحي ِفهيا تَُعفّهيا ِبأْذي
]يل ْمُع قَد بَل² مّين َجيَب ِرسْ سائِلَها   وا�² yَحبَْسُت فهيا ِحصايب َيكْ ا  

َتاُق ٔاْمثَايل َشْوقًا ٕاىل احلَّي ٔاّ�َم اجلَميعُ  ا   َوَكيَف يَْطَرُب ٔاْو يَشـْ   .41"ِهبَ
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يقف الشاعر عىل د�ر أالحبة ويسـتذكر ما اكن فهيا من شوق وحنان، فت· ا��ر تذكره 
مبحبوبته هند وأال�م اليت اكن يقضهيا معها يف هذه ا��ر اليت تغريت وزالت بفعل أالمطار الغزيرة، 

ٕاليه ت·  ا��ر من خراب ٔاثرت يف نفسـية الشاعر، وجعلت حالته  هذه التغريات وما آلت. والر�ح
" تتغري نتيجة ملا يفتقده من حناÅً وشوقًا اكن فهيا، وكذا بفعل ¶سـتجابة اليت ٔاثرت يف جانبه

مبا حتمÐ من حزن ٔاو فرح ٔاو  - فالتجربة الشعورية. 42"الشعوري وٕاحساسه ا�اخيل وانفعاÖ اخلاص
ه رؤية الشاعر للبيئة اليت يعيش فهيا وجتعلها مرآة تعكس شعور الشاعر توج - تشاؤم ٔاوتفاؤل

  .ؤاحاسيسه جتـاه احليـاة ومالبـساهتا
        ::::البعد الفينالبعد الفينالبعد الفينالبعد الفين    - - - - 

نقل الشاعر اجلاهيل صورة الصحراء املرتامية أالطراف من مسـتواها الواقعي ٕاىل مسـتوى 
نية للمشهد، فوظف الصحراء متخيل، فاستبدل لك ما هو واقعي بصور خيالية زادت من املتعة الف 

مثًال اكسـتجابة نفسـية حلاÖ، يك يغالب جانب القحط واجلفاف، وهو ما يعد شÌً من ٔاشاكل مقاومة 
الطبيعة والتغلب عىل قسوهتا، والشاعر يف مثل هذا بنضجه الطبيعي يرمس صور عن املاكن جاء يف 

  .اقتحام املهاi يف ت· البيئةفدل من خالÖ عىل الشجاعة وإالقدام، ومواNة  ،سـياق شعره
يشري ٕاىل حضورها بوصفها رمزًا ميثل حارضه  ،واحلديث عن حضور الصورة يف املاكن

يقول . وماضيه مشÌً من خاللها وسـيI للكشف عن واقعه بلك ما حيمÐ من مظاهر ؤاشاكل احلياة
  :ٔامرؤ ٔالقيس

َا الّطلَُل البَـايل"  rهيfـاًحـا ا ال ِمعْ َصبَ fَوَهْل يَِعْمَن َمن َاكن يف الَعْرصِ اخلَاِيل   ا  
ٌ      قَِليـــــُل الهُُمــوِم َمـا يَِبيُت ِباfْوَجـــــالِ  ²âّال َسعيــــــٌد ُمَخـ

g
  َوَهـْل يَــــــِعْمْن ا

 fْحَدُث َعْهِدِه  ثََالثيـــــــَن َشهًرا يف ثََالثَـِة ا fْحـــَوالَوَهـْل يَِعْمْن َمْن َكـان ا  
ْســـَحَم هّطـــــــالِ  fا rلَّح عَلَْهيَــــــا ُكـل f43"ِديَـاٌر ِلَسلَْمى َعـاِفيَاٌت ِبِذي َخـاِل   ا.  

ينتقل الشاعر يف هذه أالبيات من الصورة احلسـية للماكن ٕاىل الصورة اخليالية للماكن؛ 
ا الّطلَلُ (سان فالطلل ليس خشص حىت حييه الشاعر، خفاطبه qٔنه خياطب ٕان  َ rهيfـاًحـا ا ال ِمعْ َصبَ fا (

]ٕالنسان، فالتحية ال تكون ٕاال بني خشص وخشصًا ٔاخر وليس الطلل؛ ) املاكن(فشـبه بذi الطلل
فالشعور املنبثقة من ٔاعامق ا�ات الباحثة عن اخللود يف رحI العبور ٕاىل احلياة، ٔاو ا�ات ا°اهبة 

املاكن يه اليت تشلكت معامل الصورة �ى الشاعر، وجعلهتا    للحياة يف واقعية العيش يف قلب
نسـيجا ملتحام يف جسد القصيدة، حفني تقف عىل هذا املشهد التصويري الفين للطلل جتد ٔان الصورة 

شلكت ؤاظهرت مدى تالمح الشاعر ) الطلل(اليت ٔاسـتو�ا الشاعر من خياÖ ؤاسقطها عىل املاكن 
تتخالف " فكام . فؤ الوجداين بني النفس إالنسانية واملاكن املتعلق هبا]ملاكن، فأحدث بذi  التاك
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ٔاجشان ا�كر�ت من حيث البواعث واملواقف وظواهر السلوك، فكذi تتخالف القدرات إالبداعية 
  .44"يف تصويرها ملا تثريه مناظر أالطالل من انفعاالت يف النفس

واحد، ٔاو مجموعة قليI من أالبيات ٕاال ٔاهنا  فالصورة وٕان اكنت يف غالهبا مفردة ينتظمها بيت 
سـتلتحم مع النص،فتقع موقعا مزتÅ يف ثنا� القصيدة،وهذا المتوقع املنتظم يعطهيا نوعا من ¶سـتقرار 

فقدرة الشاعر عىل .املطلوب ٕالثبات وحدة البناء يف القصيدة العربية، القصيدة عرب هذا املشهد الطلل
Qوتدل  عل حقيقة مشاعر ؤاحاسيس الشاعر عند وقوفه عىل ت· التخيل وصناعة الصورة، تو 

  :ويقول ٔايضاً .أالمكنة
تُُه فََشَجـاِين   َكَخطِّ َزبُوٍر ِيف َعِسيِب يََمـانِ "  بَْرصْ fِلـَمْن َطلٌَل ا  

بَـاِب َوفَْرتََىن  لََياِلينَـا ِ]لنّـَْعِف ِمْن بَـــــ   .45"َدَالنِ ِديَـاٌر ِلِهْنٍد والّر²
يقف ٔامرؤ ٔالقيس يف هذه أالبيات سائًال متجاهًال عن الصورة اليت ٔاحضى علهيا املاكن 

]خلط ا�ي يكتبه الرجل ال�ين عىل  -يف هذه الصورة  –ؤاصبح فهيا ٔا`ر ورسامت، فراح يشـهبه 
رك خميلته، فأعاد جريدة النخل، مفا بقي من ٔا`ر ٔابرصها الشاعر ببرصه يف  ت· املاكن ٔا`ر ٔاحزانه وح

  .رمس املشهد يف شلك صورة فنية شلك من خاللها جتربته الشعرية
تعبري " فاملقدمة الطللية مل تعد جمرد ٔاداة فنية موNة ٕاىل العامل اخلار� حفسب، وٕامنا يه

يقول ٔامرؤ القيس مصورًا املاكن وما حل به من . 46"جيسم ارتداد الشاعر ٕاىل نفسه وخلوه ٕالهيا
  :تغريات

ْرآم يف َعَرَصـاِهتَا     وِقيعــــــــــــــاِهنا qٔنه حبr فُلُْفلِ تَ  fَرى بََعَر اال  
ـَراِت احلَّيِ Åقُف َحْنَظلِ  ى َمسُ لُـــــــوا   َ�َ م² ّينِ غََداة الَبْني يَْوَم َحتَ fqَ47.  

ٔا`ر بعد يصور الشاعر لنا يف هذا املشهد املاكين صورة املاكن وا��ر اليت ٔاحضت ]يق و 
جهران ٔاهلها لها، فالشاعر ٔاعاد بناء صورة املاكن بعد وقوفه عليه، ليشلك من خالل عالمات ت· 

عنارص الصورة الشعرية ) عرصاهتا، قيعاهنا حب فلفل، Åقف حنظل( املاكن وما بقي منه من آ`ر
الشاعر من  للماكن، رمس الشاعر من خاللها مشهدًا شلك صورة لكية حلاò املاكن، حيث انتقل

الصورة احلسـية العينية ٕاىل الصورة املعنوية اخليالية، ويظهر ذi من خالل تشبيه ٔامرؤ القيس بقا� 
فقيعاهنا مل تكن حب فالفل بل شـبه بعر الظباء ) وِقيـاِهنا qٔنه حبr فُلُْفلِ (  احليواÅت يف ت· ا��ر

البيت ليصف ويصور حاò وقفته اليت املتناثر يف وسطها حبب فلفل هندي، مث ينتقل الشاعر يف 
ويقول النابغة . فهـي مثل جاين احلنظل يف اسـتخراج حبهتا) Åقُف َحنَْظلِ ( مالئهتا احلرية وا�هشة

  :   ا�بياين واصفًا ما يف الطبيعة من نبات وحيوان ومصورًا ذi يف لوحة رمسها و نسجها من واقعه
]ِب يَُقوُد بُلْقًا    rخالِ فأفْرَع يف الر فًَة تَُذبr عِن الس²   ُمَجو²
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  .48ؤاصبح راسـيًا برضام دهر   وساَل بِه اخلَامئُِل يف الّرِمالِ 
ماكن واقعي مادي ملموس، وماكن خيايل، وهو جزء مما : فاكن الشاعر اجلاهيل يعيش بني ماكنني

سـتقل بذاته؛ يشعر به الشاعر وما يتخيÐ، فهو ماكن نفيس صاغه الشاعر بألفاظ داò وليس ماكن م 
  :بل هو صورة ورمسها الشاعر، كقول أالبرص

`لِ  yِفِني ِببايل   فَلَوى ِذْرَوٍة فََجْنيب ا  لَيَْس َرْمسّ عَىل ا�²
فيَحة قَْفٌر   ُلكr َواٍد َوَرْوَضة ِمْحاللِ    فاملََرْوَراُة فالص²
ْت ِد�ُرُمهْ اكِخلاللِ  ْهِر   فأْحضَ   .49 َدارQَّ ٔاّصاَهبُْم ساِلُف ا�²

وهذا جزء من املكون احليس يف  ،الشاعر يعمتد يف هذا املشهد عىل احلاسة البرصية يف نقل الصورة
Iصورة الشعر اجلاهيل، وهو ما سعى ٕاليه الشاعر يف جعل املاكن ينسجم مع الصورة املتخي .  

�i يظل احلديث عن حضور الصورة يف املاكن يشري ٕاىل حضورها بوصفه رمزًا ومثاًال 
سـتقرًا وسط نفسـية الشاعر، فاملاكن يف الشعر اجلاهيل يتجاوز يف كونه منطقة جغرافية حفسب، م 

  .فهو صورة حية نقل هبا الشاعر اجلاهيل لك ما عاشه يف ت· أالماكن سواء اكنت جبال ٔام حصاري
        ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة

راء، حيث يتضح لنا ٔان البيئة املاكنية يف العرص اجلاهيل قد ٔاثرت بشلك كبري يف حياة الشع
فوصفوا وحوشها الضاربة، وذئاهبا العاوية وظباهئا " وصفوها وصوروها يف ٔاحسن املشاهد والصور 

السارحة وحامرها القارحة، كام وصفوا جوارح السامء، وخشاش أالرض وهوا>ا، مث وصفوا الرسوم 
وأالفالك والكواكب، ومل وأالطالل، والسهول واجلبال وأالنواء وأالمطار والعيون واالٓ]ر والربق والرعد 

ينسوا ٔان يصفوا حياهتم يف جدمه ولهومه وظعهنم وٕاقامهتم وسلمهم وحرهبم، ؤان يصفوا ٔادوات احلرب 
اكلسـيف والرمح والقوس والسهم، وشأهنم يف احلرض هو شأهنم يف البادية، ووصفوا النبات وأالزهار 

وعىل امجلI مل يرتكوا يف قرامه . حمافل امليرسواحلدائق وأالمثار وامخلر وجمالس الرشاب، وجمالس اللهو و 
كام ٔاجاد الشاعر توظيف الصورة البيانية ليصل ٕاىل ٕابراز، ؤاقىص درجة . ومدهنم منظرًا ٕاال رمسوه

للجامل، حيث زادت هذه الصورة يف جامل املاكن، و ذi من خالل ما ٔاضافه الشاعر من صفات 
لعالقة بيهنام قامئة عىل شد وجذب جسد الشاعر من ٔاخرى  ٔاسهمت يف رمس صورة املاكن، فاكنت ا

  . خاللها عاملًا مليئًا ]حليوية واحلياة، وٕان اكن الزمن توقف عند املاكن فٕان حركته مسـمترة عند الشاعر
        
        
        
        



 العدد الثاين والعرشون                                                         جمI لكية االٓداب و اللغات

 2018جانفي                                           252                                        لكية االٓداب و اللغات

    ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

، 4، دار صادر، بريوت، لبنان، ط  )ح. ج. ث(مادة ) 4- 3(لسان العرب، اجلزء : ابن منظور 1
  .202، ص 2004
 .202، ص )ح. ج. ث(مادة ) 4- 3(لسان العرب، اجلزء : ابن منظور 2
القيان،، حتقيق معر ٔابو النرص، مطبعة النجوى، بريوت، لبنان، :�ن معرو بن حبر اجلاحظ ٔابو ع 3

  81، ص 1969
، الكويت، 2حنو عمل جامل عريب، جمI الفكر، ا°â التاسع، العدد: عبد العزيز ا�سويق 4

 .27،28،ص، 1978
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