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 ملخص الثحث
دراسة بحثنا )المكان وتجمياته  النسسهية  هص دةهيدة ) ريهب لمهي اللمهي   لبهدر تنطمق    

شاكر السياب  من التبارات لدة تقف  ص مقدمتها شهرة الشالر التص حمقت  ص  ضها  
األدب بعيههههدا  إذ وةههههمت كههههل األةههههدا أل ولمميههههل الشههههديد ألشههههعار  التههههص تههههرتبط بههههالنسس 

معهانص تعبهر تجسهد الةهمة بهالعمق النسسهص  ارتباطا وثيقها  لمها تعكسه   هذ  األشهعار مهن 
 لهذ  األسباب آثرت دراسة الحيز المكانص الذي يعبر من لالل  لن حيز نسسص معين.

وجا ت طريقة الدراسة لههذا البحهث مسةهمة لمهي ثالثهة محهاور يسهبقها تمهيهد ي عهرف  يه  
محور األول بالمكانأل ويشمل ذكر أبيات القةيدةأل و مك القةيدة الذي دارت  ي أل أما ال

منههه   يشهههمل األدب ولالدتههه  بعمهههم الهههنسسأل وأمههها المحهههور الثهههانص  هههدرس المكهههان بنوليهههه  
المغمههق والمستههوحأل أمهها المحههور الثالههث  ههدرس دللههة المكههان النسسههية وآثار هها الواضههحة  ههص 

 أشعار بدر شاكر السياب.
 
 
 
 
 

على اخلليج(  املكان وجتلياته النفسيح يف قصيذج )غرية
 لثذر شاكر السياب
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

 السيابيب عمى الخميج( لبدر شاكر المكان وتجمياته النفسية في قصيدة )غر 
ل ي ستطاع تسهم أو تسسير العالدة النسسهية لممكهان إل مهن لهالل الحيهز الهذي يشهغم      

 ص النسس اإلنسانية   المكان يمثل محل الوجود الحقيقص لإلنسان منذ أن وجدأل  مثهل له  
األلسة كما مثل له  الغراببيهةأل و هذا مها يثبته  التحميهل النسسهص لهعدب   العالدهة بهين األدب 

النسس إلي اليهوم لزالهت تنيهر الكثيهر مهن اللسايها النسسهيةأل و هو يعيهد بنها  العالدهات  ولمم
القابمههة بههين أطههراف العمميههة التواةههمية مههن م رسههل ورسههالة وم رسههل إليهه أل و ههذا مهها تثبتهه  
الدراسههات التههص لنيههت بدراسههة األدب مههن وجهههة نظههر نسسههية بههد ا مههن  رويههد الههذي ألههاد 

ل العالدهة بهين الهنسس واألدب بطريقته  التهص تجمه  بهين درا ة و حص النةوص مهن لهال
العموم اإلنسانية بمعني أن  استحضر كل العالدهات التهص كونهت درسها نةهيا جديهدا لمهي 
      أيههههدي لممهههها  الههههنسس يسههههما بال تمههههام بممههههف العمههههل اإلبههههدالص وا ثههههار النسسههههية التههههص 

 .(1)تش  لن 
ةهها لههن مضههمون  إل إذا تتبعنهها المنهها   إن العنههوان الههذي نحههن بةههدد دراسههت  ل يس   

الدراسههية الحديثههة  ههص النقههد التههص لنيههت بالدراسههة النةههية السههيميابية العالماتيههة بههد ا مههن 
البنيوية والتسكيكيهة وةهول إلهي مهنه  القهرا ة والتمقهص وألهذ كهل العالدهات السهيميابية التهص 

ل  ههك شههسرات الههنص مههن توةههل إلههي الدللههة التههص تتجههاوز المههولوفأل لسههيما ونحههن نحههاو 
لهالل دهرا ة جديههدة تحهاول إظهههار معنهي آلههر نتبنها   هص  ههذا البحهثأل  عمههدنا إلهي تحديههد 
النمههههوذج المكههههانص  ههههص الههههنص المههههدروس مههههن لههههالل البنيههههة الكميههههة لهههه  والبعههههد الجمههههالص 
المكتسههب دالههل البنيههة الشههعريةأل واستحضههار الكثيههر مههن المسهها يم المتعمقههة بمسهههوم البنهها  

ولين بههذلك إدراج القههارئ أي المتمقههص  ههص الظهها رة األدبيههة وجعمهه  دطبههًا محوريههًا السنههص محهها

                                                           

 .11درا ة من منظور التحميل النسسص:    ينظر: الرواية والتحميل النسسصأل 1)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

ومشههاركًا  ههص الوةههول إلههي إيجههاد الدللههة أو التسكيههر  ههص إيجاد هها إلههي درجههة  امههة  ههص 
 .  1)التحاليل والدراسةأل وشج  لمي  ذا ما طرح  بعض النقاد  ص  ذا المسار

التههوازن بههين المشهها د والتكههرار والتنههاوب بههين إن توزيهه  الودههاب  لمههي مجههرى إحههداث      
الموضولات الدالة  ص التهص تشهكل األثهر  هص نقطهة البهد   إذ تؤكهد )) العالدهة الضهمنية 

أل ومهههن  نههها تتضههها لالدهههة  2)أو الةهههريحة التهههص يقيمهههها المؤلهههف بهههين الهههراوي والقهههارئ  
ة لمههههي أ مههههب اإلنسههههان بالمكههههان  ههههص إطههههار اللبههههرة المباشههههرة واإلدراك الحسههههص والسههههيطر 

التسةهيالتأل والرتبههاط بالمكهان مههن لحظهة الوجههود حتههي النهايهة  ههص نهص )  ريههب لمههي 
          أل  3)اللمههههي    إذ يتجمههههي المكههههان لنةههههرا ربيسهههها يوثههههق لالدههههة )األنهههها  بالعههههالم اللههههارجص

 المكهههان )) يجسهههد الحاضهههنة السهههتيعابية واإلطهههار العهههام الهههذي تتحهههرك  هههص الشلةهههيات 
ن أي نص أدبص مهمها كهان جنسه  لبهد أن يتهوا ر لمهي  هذا  لهذلك  4)وتتسالل مع    أل وا 

يمكهههن أن نعهههد المكهههان متلهههيال يعبهههر لنههه  بولسهههاظ وةهههيا ورؤى وةهههور لياليهههة تتيحهههها 
 مليمة المبدع التص تعمل لمي رسم حدود  ومالمح .

ضهها ات  ههص السكههر اإلنسههانص يتحههول معههها المكههان مههن      المكههان تطههرأ لميهه  متغيههرات وا 
أل والمكهههان  هههص دةهههيدة  5)معطهههي بهههدابص إلهههي معطهههي ثقههها ص ومهههن ثهههم مكهههان جمهههالص  نهههص

 ريههب لمههي اللمههي  يمثههل المحههور األساسههص  يههها  ألن الشههالر يسههتدلي  بدللتهه  التههص 
تعبههر لههن معنههي نسسههص معههينأل ثههم يكسههب  طادههة إيحابيههة تحولهه  مههن  ضهها  مسههاحص إلههي 

                                                           

 .11   ينظر: شعرية القرا ة والتوويل  ص الرواية الحديثة: 1)
 .72   لالم الرواية: 2)
 .346   ينظر: شعرية القرا ة والتوويل  ص الرواية الحديثة: 3)
 .224   جماليات التشكيل الروابص: 4)
 .184ا:    ينظر: السضا  الروابص لند جبرا إبرا يم جبر 5)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

حمههة  ههص الزمههان والمكههان لمههي حههد سههوا أل أل وتبقههي أبيههات القةههيدة ر  1)بههؤرة دلليههة مشههعة
ن حههههاول الشههههالر أن  وزمانههههها لههههيس الزمههههان الحقيقههههص ومكانههههها لههههيس المكههههان الحقيقههههص وا 

 يضسص ةسة الوادعية لميها.
والمكههان  ههص  ههذ  القةههيدة لهه  أبعههاد  التههص تميههز  بو ميتهه  البالغههة  لكونهه  يكشههف لههن     

بههر لههن وسههط مثههالص يتةههف بطههاب  نسسههية الشههالر ومههدى ارتباطههها بالمكههانأل وبههذلك يع
لارجيههههة أجزابهههه  و يهههه  يتجههههدد موضهههه  ومحههههل إدراكنههههاأل  هههههو بالتههههالص يحتههههوي لمههههي كههههل 
المتههدادات المتنا يههة  ههص نظههام تسههاوق األشههيا   ههص  ههذا الوجههود ومعيتههها الحضههورية  ههص 

أل والمكهههان  هههص  ريهههب لمهههي اللمهههي  يجعمهههها بالنسهههبة  2)تالحهههم وممارسهههة تجهههاوز وادتهههران
با محتمل الودوع بمعني يو م بوادعيتهاأل و و  يهها يحهل محهل الهديكور واللشهبة لمقارئ شي

 ص المسرح  إذ أي حدث ل يمكن تةور  دون إطار معينأل ويبقي المكهان وسهط يشهتمل 
 . 3)لمي األشيا 

دههد أضههسي بههدر شههاكر السههياب لمههي المكههان  ههص دةههيدت  ةههسة تتعههدى التحديههدأل إذ     
ورؤا  التهههص سهههعي إليةهههالها إلهههي المتمقهههص مهههن لهههالل تمهههك  و هههر لههه  دللهههة توا هههق أ كهههار 

الدللههةأل ومههن  نهها نسههتطي  القههول بههون المكههان يبنههي لمههي دةههدية ويكههون التلييههل لههامال 
أل و هههو يتماثهههل مههه  العهههالم الهههوادعص إلهههي حهههد مههها  ليوةهههل  4)أساسهههيا  هههص الوةهههول إليهههها

يحههاول الكثيههر مههن اإلحسههاس بمجههرى الحيههاةأل  يضههالف بههذلك التواةههل والمتههداد  لهههذا 

                                                           

 .14   ينظر:  ص الطريق إلي النص: 1)
 .13   ينظر: السضا  الروابص لند جبرا إبرا يم جبرا:2)
 .155   ينظر: الرواية والتحميل النةص: 3)
 .88   ينظر: مستويات المغة  ص السرد العربص المعاةر: 4)
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 مجلة العلوم اإلسالمية
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بهههههدالات  المبهههههدلين بنههههها  المكهههههان  هههههص ألمهههههالهم لتقهههههديم إبهههههدالاتهم بوةهههههسها كابنهههههات وا 
 أل و ذا ما سيتضا من لالل محاور البحث التص رسمت ل . 1)موجودة

 غريب عمى الخميج
 الريا تمهث بالهجير كالجثام لمي األةيل
 ولمي الضموع تظل تطوى أو تنتشر لمرحيل

 دحون جو ابو بحارزحم اللمي  بهن مكت
 من كل حاف نةف لاري
 ولمي الرمال لمي اللمي 

 جمس الغريب يسرح البةر المحير  ص اللمي 
 ويهد ألمدة الضيا  بما يةعد من نشي 
 ألمي من العباب يهدر ر و  ومن الضجي 
 ةوت تسجر  ص درارة نسسص الثكمي: لراق
 كالمد يةعد كالسحابة كالدموع إلي العيون

 بص: لراقالريا تةرخ 
 والموج يعول بص: لراقأل لراقأل ليس سوى لراق

 البحر أوس  ما يكون وأنت أبعد ما تكون
 والبحر دونك يالراق

 باألمس حين مررت بالمقهيأل سمعتك يا لراق...
 وكنت دورة أسطوانمة

  ص دورة األ الك من لمريأل تكور لص زمان 
                                                           

 . 171دراسات  ص الرواية والقةة القةيرة:  -: ما تلسي  القرا ة   ينظر1)
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 ( 7( السنـة )  31العـدد )

ن تكن  قدت مكان    ص لحظتين من الزمانأل وا 
 أمص  ص الظالم  ص وج 

 وةوتها ينزلقام م  الرؤى حتي أنام 
 و ص النليل ألاف من  إذا ادلهم م  الغروب
  اكتظ باألشباح تلطف كل طسل ل يؤوب

 من الدروب
 و ص المسمية العجوز وما توشوش لن ))حزام  
 وكيف شق القبر لن  أمام ))لسرا    الجميمة

  احتاز ا .. إل جديم 
 ز را  أنت أتذكرين

 تنورنا الو اج وتزحم  أكف المةطمين؟
 وحديث لمتص اللسيض لن المموك الغابرين؟

 وورا  باب كالقضا 
 دد أوةدت  لمي النسا 

 أيٍد تطاع بما تشا  ألنها أيدي رجال
 كان الرجال يعربدون ويسمرون بال كالل

 أ تذكرين؟ تذكرين.
 سعدا  كنا دانعين

 بذلك القةص الحزين ألن  دةص النسا 
 من الحيوات واألزمان كنا لنسوان حشد 

 كنا مداري  المذين بينهما كيان 
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 أ ميس ذاك سوى  با ؟
 حمم ودورة أسطوانة؟

 إن كان كل  ذا كل ما يبقي  وين  و العزا ؟
 أحببت  يك لراق روحص أو حببتك أنت  ي 

 أتي المسا  –يا أنتما مةباح روحص أنتما 
 والميل أطبق  متعشا  ص دجا   ال أتي .

 لو جبت  ص البمد الغريب إلص ما كمل المقا !
 الممتقي بك والعراق لمي يدي..  و المقا !
 شوق يلض دمص إلي  كون كل دمص اشتها أل
 جوع إلي .. كجوع كل دم الغريق إلي الهوا 
 شوق الجنين إذا اشرأب من الظالم إلي الولدة
 إنص أللجب كيف يمكن أن يلون اللابنون!

 أيلون إنسان بالد ؟
 إن لان معني أن يكون  كيف يمكن أن يكون؟
 الشمس أجمل  ص بالدي من سوا ا والظالم
 حتي الظالم  ناك أجمل  هو يحتضن العراق.

 وا حسرتا  متي أنام
  وحس أن لمي الوسادة

 من ليمك الةيسص طال  ي  لطرك يالراق
 بين القرى المتهيبات لطاي والمدن الغريبة

  نيت تربتك الحبيبة
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 وحممتها  ونا المسيا يجر  ص المنسي ةميب 
  سمعت ود  لطي الجياع تسير تدمي من لثار

  تذر  ص لينص منك ومن مناسمهاأل  بار
 مازلت أضرب مترب القدمين أشعث  ص الدروب

 تحت الشموس األجنبية
 متلا ق األطمار أبسط بالسؤال يدا ندية
 ةسرا  من ذل حمي: ذل شحاذ  ريب

 العيون األجنبية بين
 بين احتقار وانتهار وازورار أو )لطي  

 والموت أ ون من )لطي  
 من ذلك اإلشساق تعةر  العيون األجنبية

 دطرات ما  معدنية!
  متنطسصأل يا أنت يا دطراتأل يا دم يا .. نقودأل

 متي ألود -يا رياأل يا إبرا تليط لص الشراع
 إلي العراق؟ متي ألود؟

 حهن مجداف يروديا لمعة األمواج رن
 بص اللمي  ويا كواكب  الكبيرة.. يا نقود!
 ليت السسابن ل تقاضص راكبيها لن سسار

 أو ليت أن األرض كاأل ق العريض بال بحار!
 مازلت أنقص يا نقودأل بكن من مدد ا ترابص

 مازلت أودد بالتمالتكن نا ذتص وبابص
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  ص الضسة األلرى  ناك  حثينص يانقود
 لود؟متي ألود؟ متي أ

 أترا  يوزف دبل موتص ذلك اليوم السعيد
 سو يق  ص ذاك الةباحأل و ص المسا  من السحاب

 كسر و ص النسمات برد مشب  بعطور آب
 وأزيا بالثؤبا  بقيا من نعاسص كالحجاب
 من الحريرأل يشف لما ل يبين وما يبين:
 لما نسيت وكدت ل أنسي وشك  ص يقين

 ثيابص ويضص  لص وأنا امد يدي أللبس من
 ما كنت أبحث لن   ص لتمات نسسص من جواب
 لم يمع السرح اللسص شعاب نسسص كالضباب
 اليوم واند ق السرور لمص يسجونص ألود!

 وا حسرتا ..  من ألود إلي العراق!و ل يعود
 من كان تعوز  النقود؟ وكيف تدلر النقاد
 وأنت توكل إذ تجوع؟ وأنت تنسق ما يجود

 الطعام؟ب  الكرامأل لمي 
 لبكين لمي العراق

  ما لديك سوى الدموع
 . 1)وسوى انتظاركأل دون جدوىأل لمريا والقموع!

 
                                                           

 .333 -317   ديوان بدر شاكر السياب: 1)
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

 مدار القصيدة
يبهههدأ الشهههالر بوةهههف لهههام لممشههههد الهههذي يعيشههه   هههص منتةهههف نههههار شهههديد الحهههر       

والشمس ل بة  ي   هيعكس بهذلك كابوسها يسهيطر لميه أل وبهاأللص لنهدما يهرى األشهرلة 
تطوى وتنتشر و و  ريهب بعيهد لهن وطنه أل و هو  هص حيهرة مهن أمهر  ل يعهرف مها ينتظهر  

والبحهارة الههذين يجههدون ليحركههون  مهن أشهيا أل  قههط يهرى حركهة السههسن التهص تمههع اللمهي أل
 ذ  السسنأل و م حساة ولراة يدلمون لمي مدى الشقا  الذي  م  ي أل كل  ذا يجهري و هذا 
الغريههب يجمههس لمههي الرمههال ينظههر كههل  ههذا الههذي يحههدث أمههام ناظريهه  يهههدم أممهه  بههالعودة 

بة  يزداد حزن  ويعمهو ةهوت نحيبه  وتبتهل األرض تحهت ددميه  مهن  هزارة الهدموع المنسهك
مههن لينيهه   هههص تشههب  السههحاب المثقههل بمابههها الههذي بههدأ ينهمههر منههها بغههزارةأل األمههر الههذي 
     يجعمهه  يتةههور أن الههريا والمكههان الههذي  ههو  يهه  وحتههي أمههواج اللمههي  تةههيا معهه  باسههم 

دا ويسةهم  لنه   هذا البحهر ) العراق   لكن   ص ألماق نسسه  ودهرارة يقينهها أن العهراق بعيه
درك  هذا يعهود لهيجمس  هص أحهد مقها ص الغربهة  يسهتم   يه  أل نيهة تهدور وبينما ي الواس .

حههول )العههراق  يعههود بذكرياتهه  القديمههة المسقههودة التههص تههذكر ةههور دديمههة تههذكر  بوجهه  أمهه  
حينمهها كانههت تجمههس بجانبهه أل ثههم تههذكر  بةههور الغههروب  ههص بههالد  ومهها  يههها مههن حكايههات 

تلههرج  أل  يتههذكر حكايههة األشههباح التههصلرا ههة تجههري لمههي ألسههنة العجههابز لتليههف األطسههال
ويتذكر كذلك القةة التهص كانهت تهروى له  لهن لهروة بهن  بعد الغروب لتلطف األطسال.

حزام الذي مات دبل أن يهتمكن مهن الهزواج مهن محبوبته  لسهرا أل  ينتقهل الشهالر مهن  نها 
ذي ليوج  لطاب  إلي محبوبت  التص يرى من لاللها ةورة وطن  الذي يرا  كالمةباح اله

ينير ل  درب أل وكان بمد  العراق محور الحب كم أل ويتعجب مهن األشهلاص الهذين تسههل 
لمههههيهم ليانههههة أوطههههانهم كيههههف تمكنههههوا وطههههاولهم الهههههوى أن يقعههههوا  ههههص  عههههل الليانههههة!!؟؟ 
 الشالر يسضل الشمس والظالم  ص بالد  العراق لمي  ير ها ألنهها تكهون  هص بهالد أل ثهم 
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الهه   ههص تمههك الغربههةأل ثههم يعههود مههرة ألههرى ليههذكر بحنينهه  ينتقههل ليةههف لنهها حههال الغربههة وح
لوطنه أل ويةهور لممتمقههص حاله  الموسهاوي  ههص الغربهة والهذي يسههتطي  أن يلمةه  مهن تمههك 
الحالة  ص وحهد ا النقهود التهص باتهت دميمهة  هص يهد أل و هص سهبب ربهيس يسهالد   هص العهود 

 إلي وطن  لكن دمتها جعمت لودت  ضربا من المستحيل.
 األول احملور

 عالقح األدب تعلم النفس
مما ل شك  ي  أن األدب بوج  لهام والشهعر بوجه  لهاص  هو أدب اجتمهالص  ألنه      

 ههن اجتمههالص يعبههر لههن المجتمهه  بتسههقاطات  وتجمياتهه  إيجابيههة كانههت أو سههمبيةأل و ههذا مهها 
أل  1)يعبههر لههن ملتههزن المجتمهه  مههن آلم وآمههالأل ومهها  يهه  مههن أحههداث و مههوم ومةههالب

يدة  ص حدود تشكمها السنهص الجمهالص ممزمهة بكهل  هذا مهن أجهل الوةهول إلهي حالهة والقة
إشراق تليميهة تتهوا ر لمهي طادهات تعبيريهة ةهاددة لمتمثيهل والتعميهل والتةهوير  إذ  نهاك 

  وألن  2)آ ههاق تنظيميههة تههتحكم بمتعتنهها التههص نسههتمت   يههها و قهها لمقههاييس اجتماليههة معينههة
تمثههل حيههاة اإلنسههان وارتباطهه  بالبيبههة و ههو الههذي يتضههمن الشههعر موضههول  العاطسههة التههص 

العالدهههات الجتماليهههة  هههص التجمعهههات اإلنسهههانيةأل وةهههراع اإلنسهههان مههه  الطبيعهههة بقةهههد 
أل و ههص حقيقههة التجههارب الجتماليههة  ههص تجههارب يسههتقيها األديههب مههن  3)تطويعههها للدمتهه 

يسهههههتثير محيطهههههة الجتمهههههالص مهههههن لهههههالل تةهههههوير الوادههههه  ثهههههم تجسهههههيد  بشهههههكل يشهههههوق و 
أل ومههههن  نهههها يتحههههدث األدبهههها  والشههههعرا  مههههن بيههههنهم لههههن البههههؤس الههههذي يعانيهههه   4)العاطسههههة

المجتمهه أل ولههن الحرمههان الههذي انغمسههت  يهه  المجتمعههاتأل ويتحههدث لههن الر ا يههة وحيههاة 
                                                           

 .342   ينظر: شعرية القرا ة والتوويل  ص الرواية العربية الحديثة: 1)
 .41   ينظر الرواية والتحميل النةصأل درا ات من منظور التحميل النسسص: 2)
 .237اإلنسان  ص السمسسة ولمم النسس من العهد اليونانص إلي العهد المعاةر:    ينظر:  رضية 3)
 .156   ينظر: درا ة  ص الكتابة النثويةأل الرواية والقةة القةيرة المةرية:4)
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 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

الحريةأل  األدب و ق  ذا يتحدث لن التجارب اإلنسانية سوا  كانت اجتمالية أو نسسهية 
ننههها نهههرى أن األدب بوجههه   1)األدب بهههالنسس اإلنسهههانية ذاتيهههةأل ومهههن  نههها تتضههها لالدهههة أل وا 

لههام والشههعر بوجهه  لههاص وثيقههة ةههمة تههربط اإلنسههان بمحيطهه  الجتمههالصأل ويعبههر لههن 
النسس اإلنسانية وما تشعر  من أحاسيسأل و و ل يقف لارجا لهن العالدهات الجتماليهة 

أسههاس جههدلص يههتم  يهه  النسسههية و نهها يههوتص ولههص اإلنسههان نتيجههة لوجههود  الجتمههالص لمههي 
تبهادل التههوثر والتههوثير حيهث ل يمكههن  ةههل اإلنسهان أو لزلهه  لههن األحهداث التههص يشههارك 
بها مجتمع   ألن األدبا  كثيهر مها يكتبهون ألمهالهم بشهكل يهرتبط بهالقيم الجتماليهة التهص 
يههرتبط بههها مجههتمعهم بشههكل يههد عهم إلههي األمههامأل وبهههذا يكههون األدب تعبيههرا لههن المجتمهه  

 يههه  مهههن دهههيم اجتماليهههة بهههالر م مهههن التعبيهههر لهههن نسسهههية األ هههراد الهههذين يعبهههرون مهههن ومههها 
لالل   ألن األديب ل يكتب لنسس  مطمقاأل إنما يكتهب لمجتمعه  الهذي  هو  هردا  يه أل ومها 
ي قال لن  رية األدب المطمقة  ير ةهحيحة و هص مجهرد محهض إدلها   ألنه  بمجهرد أن 

 . 2)لمم  الذي يروم ل  النشر واللمود يمسك القمم يسكر بالقارئ الذي سيقرأ
وبهههذلك يتحقهههق التواةهههل الجتمهههالص مهههن لهههالل النةهههوص التهههص تنهههت  أدبيههها  ألنهههها     

سمسهههههمة مهههههن األدهههههوال المترابطهههههة بعالدهههههات متماسهههههكة تعبهههههر لهههههن دللت مباشهههههرة و يهههههر 
أل و ههص األ مههب تكههون  ههذ  الههدللت مزدوجههةأل وبههذلك يكههون الههنص األدبههص بههؤرة  3)مباشههرة

أل و هص تتمنه  ول تسهمم نسسهها بسههولة ألي لهابر سهبيل  إذ تبقهي الدللهة  4)للية متنولهةد
أسههرار وكههل سههر يسضههص إلههي سههر آلههرأل ودههد ل يكههون السههر األليههر سههوى لحظههة تههو م 

                                                           

 .93   ينظر: حدود التوويل درا ة  ص مشروع امبرتو إيكو النقدي: 1)
 .173   ينظر: ما تلسي  القرا ة: 2)
 .173ن:    ينظر: م. 3)
 .343   ينظر: شعرية القرا ة والتوويل  ص الرواية الحديثة: 4)
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أل و ذا ل يمنعنها البحهث لهن انسهجام النةهوصأل  1)الذات أنها استقرت لمي دللة معينة
للههه  معينهههة نحتسهههص بهههها ونسضهههمها لمهههي بهههادص وتكهههوين كهههون نةهههص منسهههجم ننتقهههص لههه  د

أل و ههذا يعنههص انتقهها   2)الههدللت  ألننهها نضهه  لههها أسههس النسههجام التههص تعبههر لههن الههنص
معينا يقود  عمنا التوويمص إلي تعين مسهارا توويميها يعهين لمهي تحديهد الدللهةأل  مسارا سياديا

ويههد   ببههادص المسههارات إلههي التراجهه أل لمههي أل ننسههي أن الههنص دابمهها  ههو يتمههبس بطههاب  
من اللسا أل ولمي أن نعمم أن دةد المرسل ) المؤلف   من حيث القةهدية واإلدراك دهد 

 . 3)يتشكل  ص ذ نية المرسل إلي  ) المتمقص يلتمف لن المقةد واإلدراك الذي 
 احملور الثاني

 املكان يف قصيذج ) غرية على اخلليج(
إن التواةههل  ههص العههادة يتحقههق مههن لههالل النةههوص التههص  ههص سمسههمة مههن األدههوال يههتم 
التعبير لن المقةد من لاللهاأل ويسهتند  هص معر تهها إلهي التحميهل النسسهص  هص كثيهر مهن 

اضههههي  النسسههههية ذات مسههههاس مهههه  الةههههرالات اإلنسههههانية والجتماليههههة األحيههههان  ألن المو 
أل والمكهان  هص دةهيدة  ريهب لمهي اللمهي   هو لهيس المكهان الهوادعصأل إنمها  هذا  4)العميقة

المكان يتشكل من لالل الكممات  يتةف بونه  ليهالص له  مقوماته  اللاةهة التهص تربطه  
  التهههص يتجهههدد  يهههها موضههه  بهههالواد أل ويبقهههي وسهههط مثهههالص يتةهههف بطهههاب  لارجيهههة أجهههزا 

إدراكناأل و و بالتالص يحتوي لمي كل المتهدادات المسهاحية المتنا يهةأل و هو تسهاوق نظهام 
 . 5)األشيا   ص الوجود ومعيتها الحضورية  ص تالةق وممارسة

                                                           

 .344   ينظر: م. ن: 1)
 .173   ينظر: ما تلسي  القرا ة: 2)
 .382   ينظر: نظرية النص من بنية المعني إلي سيميابية الدال: 3)
 .171   ينظر السرد  ص القةص الةو ص: 4)
 .258:    ينظر:  ص مشكالت السرد العربص5)



 130  
 

     

   
 

 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية
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والمكهههان  هههص دةهههيدة  ريهههب لمهههي اللمهههي  مستوحههها ومغمقههها يسسهههر الكثيهههر مهههن الهههدللت 
حالت ن تشههليص المكههان  ههص  1)ههها إلههي لههالم وادعههص أو متليههلالجتماليههة والنسسههية وا  أل وا 

نههص ) ريههب لمههي اللمههي    ههو الههذي يجعههل أحههداث  ههذ  القةههيدة بالنسههبة لمقههارئ شههيبا 
والمكان  ص القةيدة يحل محهل الهديكور واللشهبة  ل الودوعأل بمعني يو م بوادعيتها.محتم

ن المسهمم به  أنه  ل يوجهد  ص المسرح ويمعب الدور نسس  الذي تمعبه   هذ  المسهمياتأل ومه
أي حهههدث أو شهههلص يحهههدث  هههذا الحهههدث دون أن يحويههه  مكهههان معهههين  لهههذلك األديهههب 

أل  2)بشهههكل لهههام يحتهههاج دابمههها إلهههي التهههوطير المكهههانص الهههذي يعتبهههر وسهههطا يشهههتمل األشهههيا 
وأحيانا يتعمد األديب إضسا  ةسة التجريد لمي المكهان ليبهرز دللت تتوا هق مه  أ كهار  

أل والمكان  هص  هذ  القةهيدة متذبهذب مها بهين أن  3)يسعي إلبال ها إلي متمقي ورؤا  التص 
يكون حقيقيا وبين لياليا  ألن  يرسم  بتحساس وشالرية تعبر لمها يجهول  هص نسسه  مهن 
لسايههههاأل والسههههياب بههههال شههههك اسههههتطاع تلميههههق دةههههيدت  بمهههها  يههههها الشلةههههيات واألحههههداث 

  مالمح  وديمومت  من لالل التماثهل واألماكن لمي أساسا من التليل المملصأل وأكسب
  ذلهك لسهتحالة بنها  الشلةهية والحهدث  هص مكهان ل  4)م  العالم الحقيقص لارج الهنص

مالما ل أل إضا ة كون المكان يوةهل اإلحسهاس بمغهزى الحيهاة ويضهالف التوكيهد لمهي 
تواةههمها  لههذلك يتعمههد الشههالر التيههار المكههان جههز ا مهمهها  ههص لنههوان دةههيدت  ) ريههب 

مهههي اللمهههي  أل ومهههن  نههها يوضههها العالدهههة الجو ريهههة بهههين اإلنسهههان والمكهههان الهههذي يهههرتبط ل
بكيانههه  وذاتههه أل والهههذي كثيهههرا مههها يكهههون مشهههحونا بالهههدللت التهههص ي كسهههبها المبهههدع معهههانص 

                                                           

 .13   ينظر: الرواية والتحميل النةص درا ة  ص المةدر النسسص: 1)
 .175   ينظر: السضا  الروابص لند جبرا إبرا يم جبرا: 2)
 .348   ينظر: شعرية القرا ة والتوويل  ص الرواية الحديثة: 3)
 .51   ينظر: لالم الرواية: 4)
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إن العمهل األدبهص حهين يستقهد  المكهان يسقهد لةوةهيت    ههو  . 1)تجربت  الحسية الليالية
مية والوطنية و هو يعبهر لهن وادعه  المعهين ويحهاول أن يحمل  ص طيات  اللةوةية القو 

أل والمكهان لنهد السهياب يتحهدد بالنظهام الهذي يحكمه  والهذي  2)يوةم  بجهو ر لممه  السنهص
يقةد  بطبيعت  اللاةة التص كشف لن لمسيهة لهالم آلهر يةهور   ههو ترتيهب لممواضه  

ةور  بوةس  كمهال التص تظهر  ص دةيدت  وكون  يدلنا مسو ات نظام  واستلدامهاأل  ي
أل ويبقي المكهان نقطهة انطهالق الحهدث ومهووى الشلةهيات  3)متنا يا  ص المعطي والحال

والبههؤرة التههص تنبثههق منههها التشههكيالت السههردية  ههص القةههيدة وتسههتجيب لمتطمبههات التسالههل 
  أل وسندرسهه   ههص أنموذجنهها  4)والتههوثير المتبههادل لسههيما إذا كههان المكههان إيجابيهها  ههص تسالمهه 

  ريب لمي اللمي   بنولي  المغمق والمستوح:) 
   أوال: المكان المفتوح:

تجسهههد  هههذا المكهههان  هههص القةهههيدة  هههص ألسهههاظ معينهههةأل ونجهههد ا محةهههورة بهههه) اللمهههي أل    
السهما أل الرمههال التهص تعبههر لهن الةههحرا أل السضها أل البحههرأل الهدروب...أل   و ههص أمكنههة 

 لمي النحو ا تص: لها دللة أليسة بالنسبة لممبدع و ذا ما سيتضا
المدن والقرى: ورد ذكر ا  ص  ضا ات سرد القةيدة )  ريب لمهي اللمهي   لتحمهل  -1

 ههص طياتهههها دللت متنولهههة تتمثههل  هههص حساسهههيتها المتناوبهههة  ههص انغالدهههها وانستاحهههها مهههن 
جهههههةأل و ههههص لالدتههههها بنسسههههية المبههههدع مههههن حيههههث النتمهههها  والالإنتمهههها  مههههن جهههههة ألههههرى 

       اكن مههن حيههث التعبيههر لههن الغربههة والحنههين لممههدن التههص  ههاجر منههها وتتسههاوت  ههذ  األمهه
) البةههرة   الشههالر والتههص  ههاجر إليههها ) الكويههت   أمهها مضههطرا أو متطمعهها ممهها يههؤدي 

                                                           

 .115الحديثة:    ينظر: شعرية القرا ة والتوويل  ص الرواية 1)
 .284   ينظر: المغامرة الجمالية لمنص الروابص: 2)
 .79   ينظر: مدلل إلي لمم النص ومشكالت بنا  النص: 3)
 .274   ينظر: مستويات المغة  ص السرد العربص المعاةر: 4)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

إلي شعورا بتحساس الغربة والتغريب الذي يةاد    ناك مهن حريهة أو كبهت أو تقييهد أو 
مههها تكهههون جنسهههية أو لةوةهههية تمهههك  حهههب أو كهههر  أو ممهههذات أو حرمهههانأل و هههذ   البههها

األمهههاكن التههههص تشههههكمت  ههههص نسسهههية الشههههالر دياسهههها ببههههادص األمكنهههة األلههههرى  مثمههههت  ههههذ  
األمكنهههة المستوحهههة ) المهههدن والقهههرى   البهههؤرة الحركيهههة ألنهههها مجهههال الةهههراع الهههذي ينبثهههق 

 . 1)منها
المنشههودأل إن  ههذ  األمههاكن تقههيم بونههها محههور الةههراع ودةههد السعههل و ههدف التحههول     

و البا ما توتص المهدن المعر هة لمهي ةهعيد التنميهة الوادعيهة والمنهاخ الجتمهالص لمهي أن 
أل  و مههب أبيههات  ههذ  القةههيدة  2) نههاك مههدن تههوتص مههن  يههر تسههمية تحههدد ا سههمات معينههة

 : 3)تتحدث لن  ذا المغزى
 لو جبت  ص البمد الغريب إلي ما كمل المقا !

  و المقا !الممتقي بك والعراق لمي يدي 
 شوق يحضن دمص  مي  كان كل دمص اشتها 
 من ليمك الةيسص طال  ي  لطرك يا لراق

............ 
وةهههف الشهههالر  هههذ  األمكنهههة  هههص سهههرد أبيهههات القةهههيدة ليحهههاكص إحسهههاس المتمقهههص     

ويرسم معني الشتياق واإلحساس بالغربة المذين يعبران لن الحالة النسسية التهص أ مكتهها 
تياق والضههياع الههذي تشههعر بهه  نسههس المبههدع الههذي حههاول التعبيههر لههن  اجسهه  حالههة الشهه

الهههذي أتعبههه  كثيهههراأل  مجهههو إلهههي تجسهههيد  هههذ  األحاسهههيس  هههص أبياتههه  الشهههعرية لهههيعكس حالهههة 

                                                           

 .191   ينظر: السضا  الروابص:1)
 .191   ينظر: م. ن: 2)
 .328   الديوان: 3)
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 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

الغربههة والشههعور المههؤذي الههذي نههت  بسههببها  ولههدت  ههذ  الحالههة الشههتياق ألرض الههوطنأل 
ن إن يسهههتطي  النهههزول إليههه  بسهههبب  كانهههت روحههه  بههههذا أشهههب  بطيهههر يحهههوم  هههوق لشههه  دو 

الموانههه  التهههص تعترضههه أل وتجعمههه   هههص شهههتات بهههين تمهههك المواضههه أل و هههذا مههها يشهههبه  دهههول 
 : 1)المبدع

 بين القرى المتهيبات لطاي والمدن الغربية
  نيت تربتك الحبيبة

 وحممتها  ونا المسيا يجري المنسي ةميب 
  سمعت ود  لطي الجياع تسيرأل تدمي من لثار

 لينص منكأل ومن مناسمهاأل  بار تذر  ص 
.......... 

 ههذ  األبيههات تشههص بالمسهها ر الههذي يهتههز طربهها و ههو مهها زال مشههتتا دالههل ولههارج تمههك    
المههدن التههص أطههل مههن لههالل نا ههذة اللمههي  لمههي مشههار ها والتههدل بجسههم  متحسههزا ليشهها د 

يههال ناةهه  تمههك المههدن وأبنيتههها ذات التةههميم الهندسههص الههذي مهها يههزال لالقهها  ههص ذ نهه  ل
البيهههاض ر هههم تمهههك األوجهههاع التهههص لبهههر لنهههها مهههن لهههالل سهههير الجيهههاع الهههذين يتعثهههرون 
بمشيهم  لكثرة األسي جرا  المآسص التص لانو ا بسبب السقر الساحش الهذي تممهك كيهانهم 
المعيشأل  مم يروا  ير الغبار الذي يبحثون  ي  لن األملأل لكن ل أمل  ي   ير األسهي 

ظمههم الههذي بطنهه  الظمههم الههذي ولههد الحرمههان المطبههق لمههي ةههدر أل  مههم والنظههر  ههص نسقهه  الم
 يبقي ل  سوى األسي الذي يسبب  ل  الشوق والحنين.

الشهههوارع ) الهههدروب : إن الطهههرق  هههص دةهههيدة )  ريهههب لمهههي اللمهههي    رمهههز لمجهههال  -2
كههونص مستههوحأل ولسضهها  حركههص لههابم الحركههة بههال ديههودأل وربمهها يحمههل اسههما معينهها  ليههدل 
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

ر  الثقهههها صأل وربمهههها يكههههون رمههههزا لكههههل شههههص  يعبههههر لههههن الحريههههةأل و ههههو مههههن لمههههي حضههههو 
السضا ات التص ينطمق  يها اإلنسان حرا إل مهن القيهود واأللهراف الجتماليهة المتعهارف 
لميهههاأل التههص ل تسههتطي  األيههدي كسههر ديود هها ول تسههتطي  العقههول أن تعبههر كههل حههدود ا 

بحههث لههن الشههص  الههذي يحقههق أنانيههة األنهها  ههص بحثههها لههن الحريههةأل إل أن الكاتههب دابمهها ي
وذاتيتهههاأل  يشههكل  ضهها  الشههارع مههن لههالل ةههور المدينههة التههص تسههتوي بوةههسها أرضههية 
تسههير الحههراك الشلةههانص لمههي أديمههها  المدينههة أحيهها  سههردية كثيههرة شههبكة مههن الشههوارع 

 أل إل 1)تقههود وتههؤدي وتنتهههص بوسههموب يههنهض أساسهها لمههي طبيعههة الحههدث المتحههرك لميههها
أن  ههذا الشههارع ظهههر  ههص دةههيدة ) ريههب لمههي اللمههي   طريقهها مستههوح  ههص كههون  ضههابص 
مستهههوح يهههوازي سهههعة اللمهههي  الهههذي يجمهههس لمهههي سهههاحم  الغريهههب الهههذي طالمههها تمشهههي  يههه  

 : 2) الطريق بال شك  ص  ذ  القةيدة يوازي الساحلأل ومن ذلك
  ص لحظتين من الزمانأل وأن تكون  قدت مكان 

 م ص وج  أمص  ص الظال
 ةوتها يتزحالدان م  الرؤى حتي أنام
 و ص ألاف من  إذا أدلهم م  الغروب
  اكتظ باألشباح تظن كل طسل ل يؤوب

 من الدروب
 و ص المسمية العجوز وما توشوش من زحام

.......... 

                                                           

 .8   ينظر: المغامرة الجمالية: 1)
 .318   الديوان: 2)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

تمشي السياب  ص  ذا الطريق الذي يحاول نقل تساةيم  ومشها د ومالمها مهره بههاأل ودهد 
أشهههعة الشهههمسأل ودطهههرات النهههدى التهههص انتشهههرت  هههص السضههها  المستهههوح طهههرب لمههها رأى مهههن 

الهذي لهههد  الشههالر وردههص دمبهه  بههين جنبيهه  لنههدما لههادت مشهها د  إلههي مليمتهه أل  حههاول 
 تةوير ا من جديد ليهرب إليها لم  يجد  يها أنست  التص  قد ا  ص  ربت .

ت به  السضها ات البحر:  ذا المكهان شهكل مهربها آلهر يمجهو إليه  الشهالر كممها ضهاد -3
التهههص يعهههيش  يههههاأل  طالمههها لجهههو إليههه  حهههين تثقهههل الهمهههوم لمهههي ةهههدر أل ولمههها أراد لعمهههل 
متنسساأل وبهذا يجعل من البحر وادعا يتنسس  ي أل ويعهوض  يه  كهل الهنقص الحاةهل  هص 

 :   1)وادع  الحقيقصأل و ذا ما يسةا لن  الشالر  ص أبيات 
 الريا تمهث بالهجيرأل كالجثام لمي األةيل

 لمي القموع تظل تطوى أو تنتشر لمرحيلو 
 زحم اللمي  بهن مكتدحون جو أبو بحار

 من كل حاف بهن لاري
 ولمي الرمالأل لمي اللمي 

 جمس الغريبأل يسرح البةر المحير  ص اللمي 
 ويهدي ألمدت الضيا  بما يةعد من نشي 
 ألمي من العباب يهدر ر وة من الضجي 

........ 
نمحظ المكان المستوح  ص أبيهات الشهالر جها  مجسهدا لسضها  الحريهة الهذي يستقهد   هص    

تساةههيل حياتهه  اليوميههة  ههص الغربههة  لههذلك لجههو إلههي الجمههوس لمههي شههاط  اللمههي  الههذي 
شههكل لهه  مهربهها مههن الضههيق الههذي يشههعر  ويحسهه  وادعهه  المعههيشأل ووجههد  ههص رمههال سههاحل 
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

   ربتهه أل  ولههذ يسههرح ببةههر  المحيههر ليجههد اللمههي  ليههر أنههيس  ههص وحشههت  التههص لمستههها لهه
مههن بعههد التيهه  جههادة الةههوابأل الههذي يهديهه  إليهه  ألمههدت الضههيا  التههص تنبثههق  ههص ليالهه  
وذ ن أل  هو بذلك متطم  لهد    ص العودة لبمد  الذي يشتاد  وحين إلي  كل ودهت وحهينأل 

ويبقهههي  ألو هههذا مههها يرشهههد إليههه  اسهههتعمال الشهههالر لع عهههال المضهههارلة  هههص أبيهههات دةهههيدت 
البحهههر  هههص ) ريهههب لمهههي اللمهههي   مهههن األمهههاكن المستوحهههة التهههص ألطهههت لمشهههالر حريهههة 
الحركههة والتومهههل والحمهههم   هههالبحر بالنسههبة لههه  متهههنسس ومهههالذ يمكنهه  أن يهههووي إليههه  ويهههونس 

أل  و هههو المكهههان الهههذي يحمهههل دللت إنسهههانية ورمزيهههة ونسسهههيةأل  ههههو يجسهههد أحهههالم  1)بههه 
همأل ودهههد دلهههل البحهههر كمكهههان  هههص تولهههدات التغييهههر ةهههاحب أل ويجسهههد  مهههومهم وطموحهههات

والتحههههول الجتمههههالص والثقهههها صأل وحههههين يههههتم النسههههجام والتسالههههل الجميههههل بههههين اإلنسههههان 
والمكانأل  تن  هذا النسهجام يؤسهس وجهدانًا وشهعورًا أل ويشهعل  تهياًل مهن الحهب والتعاضهد 

 : 3)ن القةيدةوالحديث لن المكان المستوح يتجدد  ص مقاط  ملتمسة مأل  2) بينهما
 البحر أوس  ما يكون وأنت أبعد ما تكون

 والبحر دونك يا لراق
........... 

مههن  نهها يتضهها أن المكههان لههم يعههد ممههثاًل لإلطههار الههذي تجههري  يهه  األحههداث والههذي      
تتةههارع  يهه  الشلةههيات  قههطأل بههل اكتسههب سههمات الشلةههية الحيههة لممبههدعأل ولههذلك تههم 
تحديهههد المسهههاحات المكانيهههة بمهههدى لمهههق ارتباطهههها النسسهههص بشلةهههية البهههدعأل ومهههن  نههها 

ةأل ودهد أةهبا جهز ًا مهن التجربهة أكسب المبدع مكان  ةسات ليالية لمي لةابة   نيه

                                                           

 . 361ينظر : المكان  ص الرواية العربية )الةورة والدللة :   1)
  115جماليات المكان  ص ثالثية حنامينة )حكاية بحار أل الددل أل المر و البعيد  :   2)
 .318   الديوان:3)
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 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

الذاتيههة لهه أل بعههد أن  قههد ةههسات  الوادعيههةأل وارتههبط ارتباطههًا بالمحظههة النسسههية التههص مههر بههها 
المبهدع  يضهيق أو يتسهه  أو ينههار  ههص ذ نه  بحسهب الههذي تمميه  أمزجتهه  المتباينهة  لههذلك 

   ألن جههها ت دةهههيدة الشهههالر حاممهههة لمالمههها المكهههان وتقمباتههه أل  كانهههت بحهههق امتهههدادا لههه
المكههان لههه  أ ميتههه   هههص ةهههيا ة الكهههابن لمهههي مسهههتويات ملتمسهههةأل كاأل كهههارأل التةهههوراتأل 
السموكأل وبذلك يكتسب المكان بعدًا اجتماليًا ونسسيًا ويرتبط بمبدل   هص الهنص دبهل كهل 
شهص أل  كههان لنةهرا أساسههيا  هص لممهه  لمهي مسههتوى التشهكيل والدللههةأل ومهن  نهها أةههبا 

  حاضهههنة نسسهههية لهههذات المبهههدع الهههذي حهههول لممههه  إلهههي المكهههان  هههص  ريهههب لمهههي اللمهههي
دللت نسسهههية ورمزيهههةأل  جههها  المكهههان  هههص  هههذ  القةهههيدة دهههادرا لمهههي التهههوثير  هههص تةهههور 

 المتمقص ل   ألن التسالل بين العين المتمقية والمكان شص  دابم ومستمر.
   ثانيا: المكان المغمق:

وكمههها استحضهههر الشهههالر  تنولهههت طبيعهههة المكهههان  هههص دةهههيد  ريهههب لمهههي اللمهههي أل    
 هههو الحهههديث لهههن المكهههان المستهههوح استحضهههر المكهههان المغمهههق الهههذي يكهههون الحهههديث لنههه  

األمكنة التص لها مساحات محددةأل كالبيوت والقةور والسجون والغرف والمقا ص وسهوى 
ذلهكأل والمكههان المغمههق  ههو مكههان العههيش والسهكن الههذي يههؤوي اإلنسههانأل ويبقههي  يهه   تههرات 

سههوا  بترادتهه  أم بههترادة ا لههرين  لهههذا  هههو المههؤطر بالحههدود الهندسههية  طويمههة مههن الههزمن
والجغرا يههةأل ويبههرز الةههراع الههدابم القههابم بههين المكههان لنةههرا  نيهها وبههين اإلنسههان السههاكن 
 ي أل ول يتودف  هذا الةهراع إل إذا بهدا التهآلف الهذي يتحقهق بهين اإلنسهان والمكهان الهذي 

ن لالدههة الشلةههية  1)يشههغم  المبدلههة بالمكهههان المغمههق تتكشههف لههن طريههق مسهههتوي أل وا 
التههدالل أو النسةههام بينهمهها مهمهها كههان  ههذا المكههان لاةهها أو لامههاأل ضههيقا أو مستوحههاأل 

                                                           

 .44المكان  ص ثالثية حنا مينة:    ينظر: جماليات 1)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

 كال منهما يحسر ويؤثر  ص ا لر و ذا ما ينهت  انعكاسهات  نسسهية متبادلهةأل ومهن لهالل 
 . 1)ذلك يمكن إدراك لمق المكان  ص حياة المبدع

ظههار الةههسات التههص ويظههر      األثههر نسسهيا بههالتركيز لمهي إظهههار األمكنههة  هص نةهه  وا 
تمتاز بالثبات النسسص لمي الر م من التغيرات التص تجري  ص المحيط من حولههاأل وذلهك 
كم  يعكس أدوال وأ عال وأحوال المبدع  ص نة  األدبصأل ودد شغل المكهان المغمهق حيهزا 

نهها سههابقاأل وسههنتتب  تمههك األمكنههة التههص حسههرت مهمهها  ههص ) ريههب لمههي اللمههي   مثممهها ذكر 
ألاديههد  ههص دوالههل نسسههيت  كمهها أشههر ا نةهه  الشههعري كههه )المقهها صأل واألسههطوانةأل وسههوى 
ذلهههك أل وسهههنحاول دراسهههة توثير ههها لمهههي نسسهههية الشهههالر وتحديهههد لةوةهههية المكهههان لمهههي 

ذا استطعنا التسريق بين أنواع األمكنة و ق النغالق التام أو الجزبص أل  ونه  يمكهن حدةأل وا 
رةهههد مههها تعانيههه  تمهههك الشلةهههية  هههص ذلهههك المكهههان  اإلنسهههان بالتهههالص يتهههوثر بالبيبهههة التهههص 
يعيش  يهاأل ويلض  لقوانينها وتقمباتها سوا  كانهت إيجابيهة أو سهمبيةأل ودهد تمثمهت ةهور 

 : 2) ذا المكان
 ةوت تسجر  ص درارة نسسص الثكمي: لراق
 كالمد يةعد كالسحابة كالدموع إلي العيون

 الريا تةرخ بص: لراق
 والموج يعول بص: لراقأل لراقأل ليس سوى لراق

 البحر أوس  ما يكون وأنت أبعد ما تكون
 والبحر دونك يالراق

 باألمس حين مررت بالمقهيأل سمعتك يا لراق...
                                                           

 .184   ينظر: شعرية المكان  ص الرواية الجديدة ) اللطاب الروابص إلدوارد اللراط نموذجا : 1)
 .317   الديوان: 2)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

 وكنت دورة أسطوانة
  ص دورة األ الك من لمريأل تكور لص زمان 
ن تكن  قدت مكان    ص لحظتين من الزمانأل وا 

  ص وج  أمص  ص الظالم
 وةوتها ينزلقان م  الرؤى حتي أنام 

 و ص النليل ألاف من  إذا ادلهم م  الغروب
.......... 

بهههرزت األسهههطوانة  هههص أبيهههات األشهههعار كوةهههغر وحهههد  مسهههاحية يمكهههن لإلنسهههان أن     
يتليههل نسسهه   ههص دالمهههاأل  وبهههذا ظهههر دور المكههان ولالدتهه  بالحههدث الههذي ي ههراد التعبيههر 
لن أل  جا  المكان لنةرا أساسيا من لناةر  ذ  القةيدةأل و و العنةر األلير منها 
بهههههههل يمكهههههههن لهههههههد : )) العمهههههههود السقهههههههري لمجمهههههههل العناةهههههههر السنيهههههههة السهههههههابقةأل الزمهههههههانأل 

أل ول يمكههن  ةههل الحههدث لههن بههادص العناةههر السنيههة األلههرىأل و ههو الههذي  1)المكههان...  
ص )) وحهدة الموادههف والقهيم والشلةهيات السنيههةأل يعتمهد بنهاؤ  لمههي الوحهدة السنيهة التههص تعنه

أل والتجهارب الوادعيهة زالهرة  2)بل وجمي  التساةيل التص تستطي  أن تكون الحدث السنهص  
ن  باألحداث التص تكون مادة لام  ص أي لمل  نص يلتمف تمامها لهن الحهدث الهوادعص وا 

لوادعيههة ثههم يضههيف أو أ لههذ أساسهها مههن الوادهه أل  الشههالر يلتههار مهها يناسههب  مههن التجههارب ا
يحذف حسب ليال  السنهصأل ممها يجعهل أحداثه  مبهرزة وظها ر  بشهكل مهؤثرأل و هذا الحهدث 
مرتبطهها بالمبههدعأل  الحههدث الههذي يعبههر لنهه  وبقيههة العناةههر المتههوا رة  ههص القةههيدة ليسههت 

                                                           

 .27   تقنيات السرد  ص النظرية والتطبيق: 1)
 .39   النهايات المستوحة: 2)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

مجهههرد ديكهههور بهههل  هههص تمهههارس  عهههال وتؤكهههد حهههدثا ي هههراد إيةهههال  بشهههكل متكامهههل  هههص ظهههل 
   المبدع.الةراع الذي يعاني

 كهههذا سههها م المكهههان المغمهههق  هههص اكتشهههاف الحيهههاة النسسهههية العميقهههة لمبهههدع الهههنصأل      
وأظههههر كهههل الةهههرالات النسسهههية المتولهههدة  هههص ظهههل الغربهههة ومعاناتههههاأل إذ أنهههها تنشهههو  هههص 
 ضهها  نةههص يمثههل الحيههز الزمكههانص الههذي تتمظهههر  يهه  نسسههية المبههدع ممتبسههة باألحههداث 

أل وكممههها كانهههت  هههذ  األسهههباب نشهههطة  1) وامهههل نسسهههية دالميهههةتبعههها لعوامهههل لهههدة تتةهههل بع
ارتقههي الحههدث ليمثمههها نشههاطا وحيويههةأل  ههال يقههل المكههان أ ميههة لههن الحههدث  ههص ارتباطهه  
بنسسهههية المبهههدعأل  المكهههان يهههرتبط بهههها ارتباطههها دويهههاأل  ههههو دهههوة  المهههة ومهههؤتمر  هههص حيهههاة 

العناةهههر السنيهههةأل  الشهههلوص وتهههزداد أ ميهههة المكهههان بوةهههس  اإلطهههار الهههذي يشهههتمل لمهههي
ولسههيما الحههدثأل لهههذا  ههو يرسههم األحههداث والشلةههيات  ههص العمههقأل ويتههرك أثههرا واضههحا 
 ههص البنيههة النسسههية والسكريههة لمههي وجهه  اللةههوصأل ألن سههموك الشلةههية نسسههيا يعتمههد 

 . 2)لمي المكان الذي توجد  ي 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .12ا:    ينظر: السضا  الروابص لند جبرا إبرا يم جبر 1)
 .18   ينظر: البنا  السنص لرواية الحرب  ص العراق: 2)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

 احملور الثالث
 اخلليج(جتلياخ املكان النفسيح يف قصيذج )غرية على 

يبقي الشعر أدب اجتمالص و ق التعبير لن والموادهف الجتماليهة مهن لهالل السهرد بكهل 
أل و هههههو بالتهههههالص يعبههههر لهههههن ملتهههههزن الهههههنسس  1)إسههههقاطات  وتجمياتههههه  إيجابياتههههه  أو سههههمبيات 

اإلنسانية وما  يها من  موم ومةالب إلي جانب األحالم وا مال والتطمعهات والغايهات 
 و  ص حدود تشكم  لجمالص ممهزم بكهل  هذا مهن أجهل الوةهول إلهي والطموح والر باتأل و 

 . 2)حالة إشراق تليمية تتوا ر لمي طادات تعبيرية ةاددة لمتمثيل والتحميل والتةوير
إن  نههاك أنسههاق معينههة تههتحكم بمتعتنههاأل ونحههن بههال شههك نسههتمت  و ههق لمقههاييس اجتماليههة 

دهههات الجتماليهههة والنسسهههية  هههص معينهههة  ألن الشهههعر موضهههول  حيهههاة اإلنسهههان يبهههرز العال
المجتمعههات اإلنسههانية مههن لههالل ةههراع اإلنسههان مهه  الطبيعههة التههص يسههعي إلههي تطويعههها 
للدمت أل واألدب والسن يعبران لن الطبقات الجتماليهة المترابطهة بتطهور ذلهك المجتمه أل 

 مهاذا يعنهص أن أل  3)واألدب بشكل وآلر يحاول أن يكون انعكاسها ألوضهاع تمهك الطبقهات
يكتهههب اإلنسهههان ولسهههيما الشهههالرأل ومههها حاجتههه  إلهههي الكتابهههة؟ ومههها الهههدوا   واألسهههباب إلهههي 
ذلههك؟ إذا لههم تكههن الحاجههة النسسههية  ههص الهههدف لمتعبيههر لمهها يجههول بدالمهه   ولههذلك يقههوم 
بتركيب تمك العناةر  ص نة  الشعريأل  كان ومها زال األدب يعبهر لهن  مهوم اإلنسهان 

جا  العالم الهذي يعهيش  يه أل  هاألدب ))لمهم يشهمل أةهول وتطمعات  النسسية تجا  نسس  وت
 ههن الكتابههةأل وي عنههي با ثههار اللطيههة والنثريههة والشههعريةأل و ههو المعبههر لههن حالههة المجتمهه  
البشريأل والمبين بددة وأمانة العواطهف التهص تعتمهل  هص نسهوس شهعب أو جيهل مهن النهاس 

                                                           

 .2   ينظر: جماليات التشكيل الروابص: 1)
 .2   ينظر: م. ن: 2)
 .164   ينظر: ما تلسي  القرا ة: 3)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

ههعت الكثيههر مههن 1)أو أ ههل حضههارة مههن الحضههارات   النظريههات والسرضههيات  أل ولههذلك وضت
التص أةبحت  يما بعد مرجعها لكثيهر مهن الدراسهات التهص تعتنهص بالجانهب النسسهص لهعدب 
والههذي ل شههك  يهه  أن العنةههر النسسههص أةههيل  ههص األدبأل الههذي   ههو اسههتجابة لمههؤثرات 

 . 2) نسسية معينة
السالسهسة  هص تمهك إن لالدة لمم النسس باألدب تمتد إلي العةر اليونانص منذ زمهن      

الحقبههههة أمثههههال )سههههقراط وأ الطههههون وأرسههههطو أل  قههههد كههههان أكثههههر التنههههاً  بالجانههههب النسسههههص 
لعدبأل أما أرسطو  قد اشهتهر بنظريهة )التطهيهر ك وكانهت تركهز لمهي أ عهال الشلةهية 
وتوثير هها نسسههيا  هههههههص أذ ههان الجمهههههورأل و نههاك مههن يقههول بههون النقههد األدبههص دههد دههام لمههي 

و هههم يشهههيرون بهههذلك لمتطهيهههر أي األثهههر النسسهههص الهههذي يتركههه  الشهههعر  هههص  أسهههس نسسهههيةأل
 . 3)المتمقين

ودههد ت طههرق إلههي لالدههة المغههة بههالسكر واألدبأل مههن الجانههب النسسههص  ودههد يكههون مجههرد     
النطههق بالكممههة يههدل لمههي شههص  مههاأل  يحههدث  ههص السكههر حركههة مههاأل و ههذ  الكممههات رمههوز 

شههيا  الحديثههة أوًلأل ثههم التجريديههة المتعمقههة بمرتبههة لمعههانص األشههيا أل إي رمههوز لمسهههوم األ
ألمههي مههن مرتبههة الحههس   هههص رمههوز لحههالت نسسههيةأل التههص  ههص مههادة السكههرأل  الةههوت 

أل وبقههص  ههذا التجهها  سههابدا  4)المغههوي وظيسههة لقميههة لههها دللتههها لمكههالم النسسههص الههدالمص
عت الكثير من النظريات والدراسات  ص  هذا المجهالأل وتهم  عهال  لمي مرِّ العةورأل ووضت

                                                           

   316المعجم األدبص:   1)
 . 54ينظر: منا   النقد الدبص الحديث )رؤية اسالمية :   2)

ك )التطهير  و ص  ص الموساة وتتم بواسطة حكاية تثير الشسقة والرحمة واللوف  تؤدي الي التطهير  ههص  ذ                 
 .  65النسعالتأل ينظر: النقد األدبص الحديث /  الل: 

 

 .111 ص نظرية الدبأل:   3)
 41ينظر: النقد الدبص الحديثأل  الل:    4)
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 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

اللتنهههها  بالجانههههب النسسههههص أ ميههههة بالغههههة  لمكشههههف لههههن العههههوالم والهههههواجس والنسعههههالت 
الدالمية تجا  الموادف الملتمسةأل كما ازداد ا تمام النقاد والشعرا  الرومانتيكيين بعد ذلهك 

  أل ونمحههههظ أن األدب يسههههير بلههههط مههههواٍز لالتجهههها 1) بهههههذا الجانههههب النسسههههص  ههههص كتابههههاتهم
 . 2) السيكولوجص منذ القدم و ذا ما أدر  الكثير من النقاد

ن ظهور البعهد الهدللص لهادة يكهون نتيجهة المقاربهة التهص كانهت ومها زالهت ي عتقهد أن      وا 
 هههص أ مبهههها نتيجهههة لةهههرالات وتقمبهههات نسسهههية محهههددة تظههههر بسهههمتها مهههن لهههالل السعهههل 

أل و هذا  3)المباشهرة والغيهر مباشهرةالتوويمص القادر لمي النظر  ص كهل معطيهات الموضهوع 
يتطمهههب ثقا هههة رةهههينة واليهههة متثبتهههة لنهههد التوويهههل مبتعهههدة لهههن الحر يهههة الكالميهههةأل ويبقهههي 
الهههنص الشهههعري بشهههكل لهههام إنزيهههاح لهههن الهههنمط التعبيهههري المتواضههه  لميههه أل  يكهههون بهههذلك 

 : 5)أل ومن  ذا 4)لروج لن السنن المغويةأل  يحمل بذلك أكثر مما  ص ظا ر 
 ضرب مترب القدمين أشعث  ص الدروبمازلت أ

 تحت الشموس األجنبية
 متلا ق األطمار أبسط بالسؤال يدا ندية
 ةسرا  من ذل حمي: ذل شحاذ  ريب

 بين العيون األجنبية
 بين احتقار وانتهار وازورار أو )لطي  

 والموت أ ون من )لطي  

                                                           

 213أل 1991أل 23م   4+3ينظر: الدراسات النسسية والدب/ العددان    1)
 .  46الدب ودضايا العةر:   2)
 .164   ينظر: ما تلسي  القرا ة: 3)
 .375   ينظر: نظرية النص من بنية المعني إلي سيميابية الدال: 4)
 .321   الديوان:5)



 144  
 

     

   
 

 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

 من ذلك اإلشساق تعةر  العيون األجنبية
 دطرات ما  معدنية!

  متنطسصأل يا أنت يا دطراتأل يا دم يا .. نقودأل
تعتبههر النةههوص بههؤرة دلليههة متنولههة تعبههر لههن وجهههة نظههر متعههددة يههوحص بههها 
الهههنصأل والدللهههة النسسهههية  هههص التهههص تبهههرز  هههص سهههطح  بشهههكل جمهههص واضههها مهههن لهههالل 

الشعري الذي يجسد إحساس المبدع بالمعانهاة ضار المعطيات المتواجدة  ص النص استح
المذين يحاول النعتاق منهما من لالل أبيات  الشعرية التص شكمت له  مهربها مهن  والحزن

أل و ههذا العهالم الغريههب المعقههدأل الههذي  هرب منهه  يكشههف لنهها لههن وادعه  المههوزوم والمحههزونأل
الةههههراع الههههدالمص النسسههههص الههههذي يعيشهههه  المبههههدع  يههههر ظهههها ر لمعيههههانأل إل أشههههعار  التههههص 

ت تجهها  الموادههف الملتمسههة  ههص الحيههاةأل ومههن  نهها أظهههرت مهها يقههوم بهه  المبههدع مههن تةههر ا
ظههههرت لسايههها أحاسيسههه  ولالدتهههها بههها لرينأل وبههههذا كانهههت التجميهههات النسسهههية تعبهههر لهههن 

 الشلةية المبدلة التص يمكن لد ا من أ م الموضولات الربيسية  ص النص كم .
ن إلطها   ههذ  الشلةهية السرةههة لمتعبيهر لههن نسسهها ومهها يهدور بههدالمها وبيههان  وا 

وتتكشههف لهه  الكثيههر مههن زوايهها  يعطههص لمقههارئ دا عيههة التواةههل السعمههص لمقههرا ةأل  مسههستهاأل
النص الروابصأل ولهذا  تن الشالر يترك شلةيت  تتطور حسب  وا األ وتلتسهص  جهوة و 

أل و ذا ل  دور كبير  ص ))الكشهف لهن القهوى  1)تجر  إلي مغامرات ولقا ات  ير متودعة
 . 2)لن ديناميكية الحياة وتسالمها  التص تحرك الواد  من حولنا و 

 
 

                                                           

 148لالم الرواية :   1)
 .76درا ة النص الدبص ) مدلل ومنطمقات  :   2)
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

 حـاخلامت
 هص نهايههة بحثنهها  هذا وجههدنا أن المكههان  هص )  ريههب لمههي اللمهي   لنةههرا أساسههيا       

ألنهه  يعكههس تحركههات المبههدع النسسههية والجسههمية  ههص  الميههة األحههداث التههص ظهههرت  ههص 
القةههيدةأل  كههان ضههرورة مهمههة لالنطههالق نحههو تحقيههق الكينونههة الذاتيههة مههن لههالل العمههل 

لمهد السهياب  هص أبيهات  ريهب د الوضوحأل ودهد السنصأل وكان األثر النسسص  ص أبيات  شدي
لمي اللمي  إلي التةوير النسسهص الهذي ي ظههر ث قهل الهزمن النسسهص لمهي نسسهيت أل ودور ها 
 هص إبههراز واإلحسهاس الههدالمص بثباته  ولههدم حركته أل و ههذا يعطهص لممتمقههص إحسهاس بحركههة 

ذ نهه   لمهها المكههان وثبههات الزمههانأل ومههن  نهها اسههتطاع الكشههف لههن تههوثيرات الزمكههان  ههص 
مههها  ههص حالهههة يحمههال  مههن ودههاب  لايشهههها المبههدع مههن الماضهههص إلههي الحاضههرأل ممههها يجع

ظهرت الغربة المكانية بشكل واضا  ص أشعار  إل أن  ذا الظههور  نسسية متوزمة دابما.
حمههل  ههص طياتهه  شههعور ال تههراب النسسههص الههذي تشههص بهه  كههل الكممههات والحههروف التههص 

األسههههي  شههههكمت معههههانص  ريههههب لمههههي اللمههههي  المعبههههرة لههههن نز ههههت ألههههم المعانههههاة النسسههههية 
المكههان بنوليهه  المستههوح والمغمههق لبههر لههن الحالههة النسسههية  بتساةههيل الغربههة وال تههراب.

لممبهههدع المشهههتت بهههين النحبهههاس والنغهههالق والبحهههث لهههن الحريهههة والنعتهههاق  هههص  ضهههابها 
والبةهر  هص السضها  الرحبأل ويحاول النسالت من الواد  المزري من لالل إطالق اليد 

اسهتطاع السهياب  ع بونوار ها ويقيهد يديه  بوسهوار ا.الواس  من الحريهة  تكتحهل ليهون المبهد
اسهههتمهام التجربهههة اإلنسهههانية وتوظيسهههها  هههص أبياتههه  الشهههعرية لمكشهههف لهههن لارطهههة اإلنسهههان 
الدالميةأل ومها حةهل  يهها مهن انسعهالت وأحاسهيس و هواجس لسيهة ل يهدركها إل المبهدع 

وظههف لناةههر دةههيدت  مههن وزن ودا يههه  متعههددةأل لمتعبيههر لههن البعههد اللهههارجص نسسهه أل و 
 والدالمص نسسيا و كريا .
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

 ادر الثحثــمص

األدب ودضهايا العةهرأل ترجمهة لهادل العامهلأل مجمولهة مقهالت نقديهةأل دار الرشهيد  -
 .1981-العراقأل د.ط  -لمنشر

البنهههها  السنههههص لروايههههة الحههههرب  ههههص العههههراقأل لبههههد اي إبههههرا يمأل دار الشههههؤون الثقا يههههة  -
 .1988 -1العامة_ بغدادأل ط

المكوناتأل الوظابفأل التقنيهاتأل د. نا ضهة لبهد  -بنية السرد  ص القةص الةو ص -
 م.2883-الستارأل دمشقأل د.ط

 -التشهههكيل الروابهههصأل د. محمهههد ةهههابر لبيهههدأل د. سوسهههن البيهههاتصأل الحهههوار جماليهههات -
 م.2888 -1سوريةأل ط

المر و البعيد  أل مههدي  -الددل -جماليات المكان  ص ثالثية حنا مينا ) حكاية بحار -
 .2811 -1دمشقأل ط -لبيديأل الهيبة العامة السورية لمكتاب

بههههو لزيههههزأل الههههدار العربيههههة  حهههدود التوويههههل  ههههص مشههههروع أمبرتههههو إيكههههو النقهههديأل وحيههههد -
 م.2888 -1الجزابرألط -اللتالف -لمعموم

الدراسههات النسسههية واألدبأل شههاكر لبههد الحميههدأل مجمههة لههالم السكههرأل العههددان الثالههث  -
 .1991والراب أل م.ج الثالث والعشرون_ 

 .2888 -1بيروتأل ط -ديوان بدر شاكر السيابأل العودة -
الربهههاطأل  -لهههدار العربيهههة لمعمهههوم ناشهههرونالروايهههة والتحميهههل النةهههصأل حسهههن المهههودنأل ا -

 م.2889 -1ط
 -شعرية القرا ة والتوويل  ص الرواية الحديثةأل  تحهص بهو لالسهةأل لهالم الكتهب الحهديث -

 م.2818-1األردنألط
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

شهههعرية المكهههان  هههص الروايهههة الجديهههدة ) اللطهههاب الروابهههص إلدوارد اللهههراط أنموذجههها أل  -
مؤسسههة اليمامههة الةههحسيةأل أل يةههدر لههن 83لالههد حسههين حسههينأل كتههاب الريههاض 

 ه.1421
لههههالم الروايههههةأل رولن بورنههههوفأل ور أوبيميهههه أل ترجمههههة نهههههاد التكرلههههصأل مراجعههههة  ههههؤاد  -

 .1991 -1التكرلصأل ومحسن الموسويأل دار الشؤون الثقا ية العامة_ بغدادأل ط
 رضية اإلنسان ولمم النسس من العهد اليونانص إلي العهد المعاةرأل محمد زيعهورأل  -

 م.2887-1بيروتأل ط -الهادي
 -السضههها  الروابهههص لنهههد جبهههرا إبهههرا يم جبهههراأل إبهههرا يم جنهههداريأل دار الشهههؤون الثقا يهههة -

 م.2881-1بغدادأل ط
 - هههههههص الطريهههههههق إلهههههههي الهههههههنصأل د. لبهههههههد الواسههههههه  الحيمهههههههريأل المؤسسهههههههة الجامعيهههههههة -

 م.2888 -1بيروتألط
 - هههههص مشهههههكالت السهههههرد الروابهههههصأل د. جههههههاد لطههههها نعيسهههههةأل اتحهههههاد الكتهههههاب لعهههههرب -

 م.2818-.طدمشقألد
 - ههههص نظريههههة األدبأل شههههكري لزيههههز ماضههههصأل المؤسسههههة العربيههههة لمدراسههههات والنشههههر -

 .2885 -1بيروتأل ط
دههرا ة  ههص الههنص األدبههص ) مههدلل ومنطمقههات أل نضههال محمههد  تحههص الشههمالصأل دار  -

 .2889 -1وابل لمنشرأل ط
 -مهها تلسيههة القههرا ةأل دراسههة  ههص الروايههة والقةههة القةههيرةأل ياسههين النةههيرأل ناشههرون -

 م.2888-1رباطألطال
مشهكالت بنها  الهنصأل د. زتيسهالف واورزنيهاكأل أ.د. سهعيد  -مدلل إلي لمم الهنص -

 .2883 -1بحريأل الملتارأل ط
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 المكان وتجلياته النفسية في قصيدة 
 المطيف جدوعم.د. سعد عبد )غريب على الخليج( لبدر شاكر السياب

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31العـدد )

مسهههتويات المغهههة  هههص السهههرد العربهههص المعاةهههرأل محمهههد سهههالم محمهههد األمهههين الطمبهههةأل  -
 م.2888 -1بيروتألط –النتشار 

 -. محمههد ةههابر لبيههدأل لههالم الكتههب الحههديثالمغههامرة الجماليههة لمههنص الروابههصأل أ.د -
 م.2818 -1األردنأل ط

 -المكان  ص الرواية العربية ) الةورة والدللهة أل لبهد الةهمد زايهدأل دار محمهد لمهص -
 .2883 -1تونسأل ط

منهها   النقهههد األدبههص الحهههديث ) رؤيههة إسهههالمية أل وليههد دةهههابأل دار السكههر العربهههصأل  -
 .2887 -1ط

 -إل سههيميابية الههدالأل د. حسههين لمههريأل اللههتالفنظريههة الههنص مههن بنيههة المعنههي  -
 م.2888 -1الجزابرأل ط

بيههههروتأل  -النقههههد األدبههههص الحههههديثأل محمههههد  نيمههههص  ههههاللأل دار العههههودةأل دار الثقا ههههة -
 .1973 -د.ط

النهايههههات المستوحههههة ) دراسههههة نقديههههة  ههههص  ههههن إنطههههوان تشههههيكوف القةةههههص  شههههاكر  -
 .1985 -2تأل طبيرو  -النابمسصأل المؤسسة العربية لمدراسات والنشر

 
  
  

 


