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سنتطرؽ في ىذا البحث، بالتركيز عمى المكاف الدرامى كأحد أىـ مكونات البنية     

" ليوربيديس موضًحا أىميتو في التأثير عمى األحداث، ونمو ميدياالدرامية فى مسرحية" 
الصراع، وفى تعميؽ الجو النفسي لمشخصيات. كما سنبيف قدرة الشاعر عمى توظيؼ 

نيج الشاعر الدرامى. خاصة أف الجمالية التي  المكاف درامًيا وفنًيا، والكشؼ عف
يكتسبيا المكاف تختمؼ وتتفاوت مف مبدع آلخر، تبًعا ألسموب المبدع وخمفيتو الفكرية 
واأليدلوجية والنفسية في صياغة المكاف الدرامى مف جية، ولدرجة وعيو الفني مف جية 

  .1أخرى

إف تحميؿ العالقة بيف المكاف والزماف موضوع فمسفي، يتجاوز الرؤية النقدية. فى      
ىذا السياؽ البد أف نشير إلى االرتباط الوثيؽ بيف الزماف والمكاف، ودورىما في وضع 
المتمقى في سياؽ المنجز اإلبداعى. فقد شكؿ سياؽ الزماف والمكاف باستمرار إمكانيات 

:" إف الفف واألدب مخترقاف بقيـ زمكانية مف  . ويرى باختيف2بداعيوتوجيات التعبير اإل
مختمؼ الدرجات واألحجاـ، وكؿ موضوع جزئي وكؿ لحظة مجتزئة مف العمؿ الفني 

. وفؽ ىذا الترابط: الحيز الزمكاني الذي تتمظير فيو 3ىي قيمة مف ىذه القيـ"
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تتصؿ بالرؤية الفمسفية  الشخصيات، واألشياء متمبسة باألحداث تبًعا لعوامؿ عده
ولقد تداخمت عالقات المكاف  4وبنوعية الجنس األدبي أو الفنى وبحساسية المبدع.

والزماف في جدلية ال تنتيي مف التأثر والتأثير، فيما مًعا متحركاف، ومتداخالف، و 
ممتزجاف، والعالقة بينيما تكاممية، مما يستحيؿ معو تناوؿ أحدىما بمعزؿ عف اآلخر، 

نا لدواع التحميؿ والدراسة سنضطر الى الفصؿ شكمًيا بيف عنصرى المكاف عف لكن
 الزماف رغـ استحالة العزؿ فعمًيا.  

وال بد مف اإلشارة إلى أف ىذا الجزء مف الدراسة لف يسعى إلى تقديـ رؤية شاممة     
تساعيا ووصفية عف المكاف الدرامى فى مسرحية "ميديا" يوربيديس، وذلؾ لثراء المادة وا

التى لف يتسعيا محدودية البحث، بؿ ستقتصر الدراسة عمى بعض أىـ الوظائؼ 
 الدرامية والفنية التى تبرز فى النص األدبى. 

 
 المكان الدرامى فى المسرحية: 

ىذا الجزء مف البحث ينطوى عمى دراسة خصائص ومستويات بناء المكاف الدرامى،     
وبياف الوظيفة التي يقوـ بيا، وما يحممو مف أبعاد  بأعتباره أحد عناصر التشكيؿ الفنى

وأفكار، موضًحا أىميتو فى النص المسرحي ليوربيديس، لصياغة معنى ليذا المكاف مف 
خالؿ كؿ مكونات العمؿ الدرامى، حيث يصبح بمقدورنا الكشؼ عف عمؽ النص 

رة فنية، تجتمع استناًدا إلي أف المكاف يعد بؤ  .وتفسير مظاىره التى تنظمو بشكؿ عميؽ
. لصياغة معنى ليذا الفضاء مف خالؿ كؿ 5وتتشابؾ فييا عناصر العمؿ اإلبداعي

مكونات العمؿ الروائي. يغدو المكاف األداة األكثر استيعابًا لمعاني النص وفنيتو، 
 .6إضافة إلي أف العمؿ األدبي يفقد أصالتو وخصوصيتو إذا افتقد عنصر المكاف
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صبح إشكالية معرفية وقضية ال تزاؿ تطرح الكثير مف النقاش إف مفيوـ المكاف أ    
عمى امتداد العصور، وقد اختمؼ الباحثيف والنقاد خاصة في حقؿ النقد والدراسات 
األدبية والفنية حوؿ مفيوـ ىذا المصطمح، حيث عرؼ المصطمح اتساًعا وتشعًبا لدى 

قدية واستفادتيا مف العموـ ىؤالء خالؿ اشتغاليـ عميو، نتيجة النفتاح الدراسات الن
اإلنسانية اآلخرى، وبات كؿ ما يتعمؽ بو مثار جدؿ، سواء كاف ذلؾ في نشأتو وتطوره 

 وماىيتو، وذلؾ لتعدد المناىج فى رؤيتيا وتحديدىا لممكاف ومفيومو.
وفى إطار التداخؿ بيف مصطمح المكاف والفضاء والحيز والموقع، تأرجح المفيـو     

ع بيف عدة معارؼ لغوية و فمسفية وعممية وفنية. لكنيـ في المجمؿ وشكؿ نقاط تقاط
أف المكاف عميؽ األثر، ثقافًيا وأيديولوجًيا وحضارًيا في الحياة البشرية منذ  يتفقوف عمى

لى اآلف ، عمى األقؿ في 8. حيث يتجاوز معناه التقميدي المقتصر عمى الجغرافيا7القدـ وا 
. 9ف مواقع األماكف وقياس المسافات وتخطيط المدفشكميا الوضعي كتراكـ لممعرفة ع

فالمكاف مف أشد العناصر التصاًقا بالنشاط اإلنساني الجمعي، وال يدرؾ فقط إدراكًا 
نما يتغمغؿ أيًضا عميًقا فى اإلنساف، حافًرا مسارات فى مستويات  .11حسًيا مباشراً  وا 

عى دائًما إلى االرتباط بو، فاإلنساف يس .11الذات المختمفة، ليصبح جزًءا صميًما منيا
واالستقرار فيو، ومف ثـ االنتماء إليو، وتأصيؿ ىويتو، لذا يأخذ البحث عف الكياف 
وتأصيؿ اليوية شكؿ الفعؿ عمى المكاف، لتحويمو الى مرآة ترى فييا" األنا" صورتيا، 

دات . وقد أكدت اجتيا12فأختيار المكاف وتييئتو يمثالف جزًءا مف بناء شخصية اإلنساف
دراكو ألثر المكاف في حياتو، ولدوره  الفالسفة قديًما و حديثًا مدى حرص "اإلنساف" وا 
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. إذ ال يمكف تخيؿ مكاف منعزؿ 13الكبير في تحديد العالقة بينو، وبيف العالـ الخارجى
. فضاًل عف ارتباطو 14عف ثقافات اإلنساف ونشاطو الفكري والفنى وتجاربو المكتسبة

البد أف يستدعي الحديث  -أى المكاف –اإلنساني، والحديث عنوبالسؤاؿ عف الوجود 
. فالحس المكانى حس 15عف عالقاتو المتعددة؛ عالقتو بالزماف، وعالقتو باإلنساف

أصيؿ وعميؽ فى الوجداف البشرى، حيث تتشرب األماكف أبعاًدا إنسانية مختمفة، فيقوؿ 
دائما حوؿ ذاتيا بنية مكانية "أف البشرية وىى داخؿ محيطيا الثقافى تخمؽ  :لوتماف

منظمة يجد الكائف البشرى نفسو منغمًسا بداخميا، بحيث يتمظير بداخؿ ىذه البنية كافة 
وذلؾ ألف المكاف يحتضف عمميات التفاعؿ بيف األنا  .16النشاط اإلبداعى اإلنسانى"

  .17والعالـ
مف منظور الفكر األسطوري، وىو أقدـ أشكاؿ الفكر األولى الذي احتؿ مركز     

الصدارة في تصور "البدائي" لممكاف، يتـ النظر مباشرة إلى المكاف في ضوء توىج 
سحري؛ حيث تستحوذ عمى األماكف أرواح وقوى سحرية تثير األحاسيس والمشاعر، 

   .18تمؾ تؤثر بشكؿ مباشر فى المدرؾ
جدير بالذكر أف المكاف عاماًل مشتركًا فى مختمؼ األنواع واألجناس األدبية و      

والفنية، وىو األرضية التى تشد جزئيات العمؿ كمو، وال بد أف نجده بأشكاؿ متناسبة في 
كؿ نوع مف ىذه األنواع واألجناس. مع النظر إلي أف المكاف الفني ينفصؿ عف المكاف 

نتاج فكرى يعتمد عمى آليات ذىنية واعية تحيؿ الى الواقع ، ألف المكاف الفنى 19الواقعى
وتستند اليو، فى حيف أف المكاف الواقعي نتاًجا مادًيا يحيؿ الى ذاتو و موجود خارج ىذا 
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فالعمؿ اإلبداعى يتشكؿ  .21.  حيث يعد الخياؿ أىـ سمة لممكاف الفنى21النشاط الذىنى
ف، ولكنو مف جانب آخر يمثؿ فى ىذا مف جانب مكاًنا معيًنا محدد المساحة فى الكو 

. 22الجزء المجتزء حقيقة أشمؿ منو تتجاوز حدود العمؿ الفنى ىى العالـ الخارجى
يشير إلى الواقع المتخيؿ مف خالؿ بيئة طبيعية أو اصطناعية والتي تعيش فييا و 

. ويضفي مف أبعاد ورموز عمى الحقائؽ 23وتتحرؾ وتمارس وجودىا الشخصية الدرامية
ردة بفضؿ إيحاء منفتح يتجاوز الصور المرئية إلى ما تتسـ مف أبعاد ودالالت المج

، باعتباره عالمة أو أيقونة لممكاف القائـ 24خفية، مف شأنيا تقوية فاعمية اإليياـ الفنى
. أي اف المكاف ال يكوف صورة فوتوغرافية لمواقع بؿ صورة 25في العالـ الخارجي

:" بأنو : "مساحة Pavisبافيس  ة الخياؿ كما يعرفوفالمكاف ممسوؾ بواسػػط .26الصورة
. تزداد قيمتو وأصالتو كمما كاف منغمًسا بالعمؿ الفني، سواء عمي مستوي 27لإللياـ"

والمكاف كما يقوؿ ياسيف :  لينتج مكاًنا أكثر فنية وجمااًل. .الرؤية، أو البناء الدرامي
بر الممارسة الواعية والرؤية "شأنو شأف أى عنصر مف عناصر البناء الفنى، يتحدد ع

ويعد توظيفو فى اإلبداع المسرحى أو  .28الفكرية والجمالية التى يتبناىا المبدع"
تى تساعد فى إبراز ىوية العمؿ، السينمائى مف الوسائؿ الفنية ذات التأثير العميؽ، وال
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ية واجتماعية ، لما يحممو مف سمات جمالية و وأبعاد إنسان29تجعمو متكاماًل فنًيا ودرامًياو 
 .31وسياسية

إف المكاف الدرامى ىو ما يرسمو النص المسرحى مف خالؿ القصة التى يسردىا،     
وىذا المكاف ىو مكاف صراع القوى الفاعمة الذى يشكؿ البنية العميقة لمنص ويتجمى فى 
بنيتو الظاىرية، عبر العالقات المكانية المتولدة عف الصراع حسب رأى " لوتماف" و" 

رسفيمد" وىو ليس مكونا مسرحًيا بحًتا، ووجوده ليس قاصًرا عمى النص المسرحى، اب
نما نجده فى الشعر والممحمة والقصة والرواية، لكف حيف يتشكؿ المكاف فى األدب  وا 
المكتوب، يأخذ بعده المكانى مف خالؿ التخييؿ، اما المكاف الدرامى فى العرض 

  .31العناصر المرئيةالمسرحى يأخذ بعَدا ممموًسا مف خالؿ 
وجدير بالذكر، إف النصوص المسرحية، تتميز بخاصية مميزة وىى األنتماء      

المزدوج، فيى تنتمي إلي األدب مف جية النص الدرامي وتخضع لمعايير التحميؿ 
األدبى بوصفو نًصا أدبًيا محًضا ال يختمؼ كثيًرا عف األعماؿ األدبية األخرى، وينػػتمي 

ػرض بوصفو ممارسة اجتماعية تقوـ عمى الفرجة انطالًقا مف المفيوـ إلي فنوف الع
. و إف كاف أرسطو قد 32األرسطى اإلغريقى لمفعؿ الدرامى الذى يعنى بالفعؿ المؤدى

/ المكاف، حيف أدرجو ضمف ὄψισنبو في كتابو "عف الشعر" إلى أىمية المنظر  
تسمسمو بعد القصة، والشخصيات، العناصر الستة التي تتكوف منيا المأساة و جاء 

والداللة المكانية عند "أرسطو" ال ترقى بأف تكوف عنصًرا  .33والفكرة، والبياف، واألغنية
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مف عناصر تكويف الحكاية ألف اإلثارة الحسية التخيمية لدى المشاىد، ارتبطت عنده 
ا تثيره وبشكؿ أساسي بالفعؿ، وبما تولده األحداث مف تحوؿ و تعرؼ إلى الخطأ، وبم

  .34المعرفة مف مشاعر الرحمة والخوؼ التي تؤدي إلى التطيير
إف المكاف الدرامى مثؿ كؿ العناصر الفنية يبنى في تجربة جمالية، مف ىذا     

:" إف المكاف الدرامى ىو مجموع Kampourell V المنظور ترى الباحثة كامبويرؿ
وفى رأى  .35ألدبىالعالقات المكانية ذات األىمية التي يولدىا النص ا

:" المسرح بكؿ مظاىره؛ ىو وضع معيف لتنظيـ العالقات Ubersfeldأوبرفيمد
إف مؤشرات الزماف والمكاف " : Pavis. وفى ىذا اإلطار أيًضا يقوؿ بافيس 36المكانية"

. كذلؾ فإف المأساة اإلغريقية، كونيا أداء "غائب"، ال يمكف 37تنتمي إلى النص الدرامي"
 .38ال عمى أساس نصيالتعامؿ معيا إ

وقد اىتـ الشعراء اإلغريقيوف بالمكاف فى إبداعاتيـ واعتبروه عالمة ذات داللة      
دينية أو سياسية أو اجتماعية، ذات سمة وقدسية وجمالية وترابطية يمتؼ حوليا 

. وفي المالحـ األسطورية، غالًبا ما يكوف ىذا المكاف بمثابة الخمفية التي يتـ 39الشعب
. فإف االنشغاؿ بالفضاء 41ليا سرد األعماؿ البطولية لمشخصيات األسطوريةمف خال

ليس حصرًيا عمى شعر المالحـ، ولكف يشترؾ فيو مجمؿ اإلنتاج األدبى اليونانى 
عمى" إف المسرح التراجيدى اليوناني ىو  Rehm . حيث يؤكد رىاـ41الكالسيكى الكامؿ

اف عند رواد التراجيديا اإلغريؽ منسجمة . فقد جاءت بنية المك42فًنا مكانًيا باألساس"
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تماًما مع الفكر اليونانى، بمعنى إضفاء شرعية دينية وأخالقية وسياسية وفمسفية عمى 
طابع التنويع المكاني فى نصوص أعماليـ الدرامية. مما الشؾ فيو؛ أف ىذا االنسجاـ 

حدة. فقد لـ يمنع مف إظيار بعض التباينات في بنية المكاف عند كؿ شاعر عمى 
جسدت عند إسخيموس، المفيـو السياسي والعقائدى، المنسجـ مع إرادة اآللية والفمسفة 

المدينة الدولة. أما عند سوفوكميس فقد جاءت أكثر انفتاًحا   πόλιρ التى تقوؾ عمييا 
بالقياس إلى التحديدات الصارمة عند إسخيموس، حيث وظؼ األوؿ حركة شخصيات 

إلرادة اآللية بقرار مف أبطالو مبتعديف عف أقدراىـ المرسومة. نصوصو باتجاه مغاير 
بينما فى أعماؿ يوربيديس، والمتميز بالواقعية واالتجاه السوفسطائى، فقد إنعكس ذلؾ 
في كيفية تعاممو المكاني، فقد أحدث خرقًا لثوابت المكاف عند كؿ مف سبقوه، لتتالئـ مع 

بتكارات عديدة لكيفية توظيؼ النظرة الشكية التي ميزت عصره، وأظير  تنويعات وا 
، وأضفى عميو الدالالت النفسية المختمفة وفقا لمشاعره وأحوالو، وما يشحنو 43المكاف

المكاف مف عواطؼ وانفعاالت. وتنوعت صورة المكاف فى تراجيدياتو، خصوًصا فى 
جميع  مسرحية "ميديا"، حيث تبرز مقدرة يوربيديس عمى توظيؼ األماكف الدرامية عمي

نتاج وتوليد دالالت جديدة تساىـ بجانب مكػػونات  أنواعيا ودورىا في بناء المعنى وا 
   البناء الدرامي األخرى في إبراز أىداؼ النص ومعانيو. 

فى ىذا اإلطار تعددت أساليب يوربيديس التي استخدميا في بناء وتشكيؿ عالـ      
ؼ كإطاًرا خاضع لمتمثيؿ الفني لمواقع اماكنو المسرحية التى تظير فى بنية النص وتوظ

أو وعاًءا مكانًيا يمتزج فيو األسطورى بالواقعي،  الذي امتمكو المّؤلؼ درامًيا وجمالًيا،
تتحرؾ فيو الشخصيات و تصاغ سرًدا أو وصًفا، أو تجسد عبر الصور والتعبيرات 

خالؿ األداء. فما ىو  األدبية والجمؿ الحوارية سواء كاف حاضًرا أو ممثاًل أو مشاًرا إليو
غير موجود يمكف أف يأتي إلى الوجود في مساحة المسرح، ليغزؿ نسيًجا مكانًيا تداخمت 

    .44فيو مستويات سردية ووصفية وحوارية
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توفر األحداث التي تحدث في األماكف المختمفة في مسرحيات يوربيديس أىمية      
. 45بعض السموكيات والسمات أعمؽ ليا حيث ترتبط أنواع محددة مف األماكف مع

لتعبر عف الرؤية الشمولية لممبدع والتى يتـ خمقيا ضمف حركة الحبكة المسرحية 
إجمااًل، ومف خالؿ حركة التشكيؿ المكانى فى النص األدبى وسعة أمكنتو وتعدد وتنوع 
مستوياتو، وبالدمج واالحتواء واالمتصاص الكمى لكؿ طبقات المكاف، فكؿ طبقة فيو 

إلى طبقة أخرى وتتيح مجااًل أوسع لحركة جديدة تزيد مف مركزية المكاف تدفع 
  .46واستقراره
" أف عنصر المكاف وىو العنصر األوؿ الذى يتطمبو Taplin :تابميف  يذكر       

الحدث الدرامى، حتى تتحقؽ مصداقيتو". وفى جميع تراجيديات يوربيديس المكاف رمزي 
كاف واحد، حيث يحدد البمد أو المدينة التى تجرى فييا . ويتـ تحديده في م47في الغالب

لكف دوف ذكر تفاصيؿ تذكر ، فالمنظر الدقيؽ  اإلحداث في وقت مبكر مف المقدمة
وفى  .48لكف دوف ذكر تفاصيؿ تذكر ، فالمنظر الدقيؽ يظؿ غامضاً   .يظؿ غامضاً 

فيتـ تحديده في  أف المكاف الفعمي الذي يمثمو المنظر Lloydلمويد  ىذا اإلطار يشير
:" إف المكاف يختزؿ إلى أقصى حد ممكف، وىناؾ Wright. ويضيؼ 49وقت الحؽ

غياب شبو كامؿ لمتفاصيؿ المميزة، فيقتصر الشاعر عمى ذكر قصر، أو بوابة ، أو 
والقاعدة في المأساة اليونانية  .51معبد، ويترؾ حرية إنشاء باقى تفاصيؿ المكاف لممتمقى

وغالًبا ما تتطمب  .51ثؿ موقًعا درامًيا واحًدا طواؿ المسرحيةىي أف مكاف العرض يم
الحبكات الدرامية لمسرحيات يوربيديس، تصميًما ألماكف ذات بنية داخمية، تمؾ التى 
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تشكؿ خمفية النص الدرامي. وبالضرورة البد مف وجود بنية خارجية لممكاف. وغالًبا ما 
المساحات الخارجية والمساحات الداخمية  -ينشأ عدـ االستقرار والصراع بيف المنطقتيف

بمعنى آخر، إذا كاف ىناؾ عدـ استقرار في الخارج، فإف عدـ االستقرار يظير  -
بالمثؿ في الداخؿ. والشائع أف المساحة الداخمية مالذًا أمًنا لمنساء، حيث يكوف السكاف 

نفتاح والعدالة آمنيف ومحمييف. بينما يرتبط الرجاؿ بالمساحات الخارجية حيث يكوف اال
  .52والدعـ الشعبى لقرارات السمطة

تظير براعة يوربيديس لتأسيس بنية مكانية عميقة فى المسرحية تتجاوز المكاف     
وانسجاًما مع ىذا الفكر؛ فإف المكاف الممموس فى نص  .الممموس كأطار وظيفى

ار مسرحية ميديا، يحدده الشاعر، وتستنتج بعض تفاصيمو و مالمحو ضمف حو 
 -البوابة -الشخصيات، حيث يكشؼ عف المكاف فى النص عمى أنو:" الجية الخارجية

لمنزؿ ياسوف" فى مدينة كورنثا، ىذا المكاف كجية مكانية وحيدة تتسـ بالممموسية بحيث 
ومف المالحظ أف الشاعر لـ يزد فى شرح  تكوف وحدة أرسطية كما ترى الكالسيكية،

ذا التحديد لممكاف جاء عمى لساف المربى فى بداية تفصيالت تتعمؽ بيذا المكاف، ى
  المسرحية : 

Παιδαγωγόσ          
παλαιὸν οἴκων κτῆμα δεςπούνησ ἐμῆσ, 

 τύ πρὸσ πύλαιςι τόνδ᾽ ἄγους᾽ ἐρημύαν 
ἕςτηκασ, αὐτὴ θρεομϋνη ςαυτῇ κακϊ; 

 يا مربية منزؿ سيدتى العجوز
 لماذا تقفيف وحدؾ ىكذا بجوار
 .53( 51-49بوابات القصر ، وأنت تندبيف وتنوحيف ؟. )
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إف ىذه  "Zeitlin  ىذه األبيات تشير إلى عدة معانى رمزية. حيث يرى زايتميف    
تمثؿ وظيفة رمزية، فالدخوؿ والخروج عبرىا، يحافظ عمى جدلية رمزية  πύλη البوابة

. فى ىذا السياؽ، يقوؿ رىاـ: "أف أى قراءة 54وغير المرئي"بيف العاـ والخاص، المرئى 
تحميمية مستنيرة لممأساة اليونانية عموًما وتراجيديا يوربيديس خاصة؛ تكشؼ عف بنية 
مكانية ذات طبيعة ثنائية، إذ إف بناء المكاف فى مسرحياتو يحكمو التضاد عمى اكثر 

ًبا ما تتمحور حوؿ الداخؿ مف مستوى، والتى تأتى عمى شكؿ ثنائيات ضدية، غال
والخارج، الممموس والغير ممموس، الوطف والمنفى، األليؼ والمعادى، القريب والبعيد، 
المركزى واليامشى، العالي والمنخفض، الخاص والعاـ، المدينة والريؼ، اليوناف 

تمؾ الثنائيات تجمع بيف قوى أو عناصر متعارضة تعبر عف العالقات  .55والخارج
ت التى تنشأ بيف الشخصيات وعالقاتيا بأماكف األحداث الدرامية. تتحوؿ ىذه والصراعا

الثنائيات مف كونيا وصًفا لممكاف لتعبر عف قيـ مختمفة اجتماعية، دينية، أيديولوجية، 
ليا عالقة بواقع اإلنساف وبمحيطو االجتماعي والسياسي واألخالقي. مف أجؿ صياغة 

زؿ ياسوف وميديا، ىو الحد الفاصؿ الذي يميز فالباب فى من .56التماسؾ المكانى
المكاف الداخمى الغير مرئى عف المكاف الخارجي المرئى، فالمكاف منشطر إلى مكانيف 

التى تسمح بتطور والحركة الجمية التعاقبية بينيما ىى  -واجية خارجية و بناء داخمى -
 :(1915-1821)كى وجدير بالذكر كما أورد عالـ المغة موكاروفس .57الحدث الدرامى

إف جميع العناصر المكونة لمعمؿ الفنى، حتى أكثرىا شكمية تممؾ قيمة توصيمية  "
فى ىذا  .58خاصة مستقمة عف الموضوع، فقد تعنى شيئًا حتى فى غياب الموضوع"

اإلطار؛ يشير إغالؽ الباب إلى فصؿ تاـ لمداخؿ عف الخارج، حيث تـ إغالؽ األبواب 
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وغالبًا ما تصبح  -وأف كاف عديـ الجدوى بالنسبة لميديا -أوى بأماف أماـ الغرباء كم
فى ىذا اإلطار يرتبط العنؼ والقتؿ  .59الشخصية أكثر خطورة عند الخروج مف الداخؿ

والخداع فى المسرحية ارتباًطا وثيًقا بفكرة "الداخؿ"، والتي تعد أيًضا مساحة أنثوية. عمى 
إتاحتيا لمجميور في "الخارج"، فى الفضاء العكس مف ذلؾ، فالمعرفة العامة، يتـ 

المذكر، حيث يوفر الجزء الخارجي لمنزؿ ميديا، المنتدى المعتاد لمجوقة لإلطالع 
وىو المكاف الذى تعمـ ميديا فيو بنبذىا ونفييا، مف ياسوف  .61والتعميؽ عمى األحداث

، متاحة فى ىذه وكريوف، عمى التوالي، فإف مجريات األحداث والمعمومات التي يتـ بثيا
، وعمى 61المساحة لمجميور عمى الفور. ىذه األحداث فى الخارج خمفيا دوافع ذكورية

. فالتجربة المكانية 62ىذا النحو ال يرى الرجاؿ المعنيوف أي سبب إلخفاء تمؾ الدوافع
غالًبا ما تدمج بشكؿ أكبر مع المعاني الرمزية، كما يسمح لنا بفيـ الصور المكانية في 

. والكاتب يريد مف المتمقى ىنا أف يرى عمؽ المكاف وليس 63المتعددة الطبقات ثرائيا
 .64سطحو
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ومف ىذا المكاف الممموس يوسع يوربيديس مف حركة المكاف ويشظيو ليؤسس بنية 
، 65مكانية متدرجة ومتوالدة ومتداخمة غير منظورة تشكؿ نفس أىمية األماكف الممموسة

، 66اكف التي يمكف إدراكيا و األماكف التي يمكف رؤيتياوالفرؽ بينيما ىو الفرؽ بيف األم
إال مف خالؿ الوصؼ المفظي، لكف مقدار التفاصيؿ يعزز االعتقاد بأنيا تحيط بالمكاف 

. حيث تظير الممارسات المسرحية األثينية فى الفضاء العاـ المفتوح، كيؼ 67الممموس
. وتمعب ىذه األماكف دوًرا 68تشمؿ األماكف غير المرئية ضمف المجاؿ المرئى لمجميور

ميًما بشكؿ خاص في المأساة، ألنيا موروثة مف الشعر الممحمي التقميد الذى زود 
ىذه  .69المأساة اليونانية بنماذج لإلشارة إلى مجموعة متنوعة مف المواقع غير المرئية

. ويتضح 71السمة األساسية لمتراجيديا اإلغريقية بارزة بشكؿ خاص في مسرحية ميديا
غير  - δόμοσلؾ مف خالؿ األىمية الكبيرة التى يولييا الشاعر لمقصر الممكى ذ

. وقد يكوف في استيالؿ 71والواقع عمى مساحة بعيدة مف مسرح األحداث -الممموس
المربية ما يكفي إلضاءة أسموب يوربيديس فى تأسيس بنية مكانية متدرجة، حيث ينطمؽ 

ليؤسس الحيوية المندفعة لممكاف ليضـ   مف بوابة منزؿ ياسوف كموقع مكانى محدد،
بعدىا أماكف غير منظورة عمى اختالؼ مستويات تكوينيا، فاكتسب قيًما رمزية مختمفة، 
منيا الحضارية واألسطورية والدينية والواقعية فى عدد مف التداخالت الفعمية فى ضوء 

الؿ سرد . مف خ72ماتبوح بو الشخصية عف أمكنة ماضية تؤثر فى المكاف الممموس
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 -والتى كانت سبًبا فى تواجد ميديا فى ىذا المكاف  -وتفسير لبعض أحداث األسطورة 
 وذلؾ باستخداـ عنصر مكانى متنقؿ ىو سفينة بحارة األرجو - Κοπίνθιορ كورنثا 
Ἀπγώ  التى صاحبت حركة الشخصيات وانتقاالتيـ المكانية المختمفة. وتجدر اإلشارة

اليوناني القديـ، بما في ذلؾ الشعر الغنائي، جزًءا أساسًيا مف  إلى أف السفينة في األدب
-Foucault (1926، فالسفينة كما يقوؿ الفيمسوؼ الفرنسى "فوكو" 73الممارسات المكانية

. ومف ىنا أصبحت السفينة، وسيمة مف وسائؿ 74":" قطعة عائمة مف المكاف (1984
بنية النص مف جية أخرى،  اكتشاؼ المكاف مف جية، وزج بنى مكانية إضافية في

. وبذلؾ يتـ تقصى عدد ال يحصى مف ىذه األمكنة 75ليثري المكاف الدرامى فى النص
المختمفة. فتوالد األمكنة يزداد فى أكثر مف اتجاه وال يتوقؼ، يجمعيما يوربيديس فى 
خيط واحد بوصفو كياًنا منتظًما ذو تأثير مباشر عمى الشخصيات ، ولمتدليؿ عمى وحدة 

 :76مكافال
Τροφόσ  

Εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦσ μὴ διαπτϊςθαι ςκϊφοσ 
Κόλχων ἐσ αἶαν κυανϋασ Συμπληγϊδασ, 

μηδ᾽ ἐν νϊπαιςι Πηλύου πεςεῖν ποτε 
τμηθεῖςα πεύκη, μηδ᾽ ἐρετμςαι χϋρασ 

5ἀνδρν ἀριςτϋων οἳ τὸ πϊγχρυςον δϋροσ 
Πελύᾳ μετῆλθον. 

 ليت السفينة أرجو لـ تصؿ أبدا
 إلى أرض كولخيس عبر تمؾ الصخور الداكنة الخطرة ،
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 Heirman,J. (2013) : 86 
74

 Foucault . (1986) : 26-27. 
   151( : 2111عبيدى، ميدى. ) 75

 (.1999لممزيد مف المعمومات عف البنية المكانية : ينظر: نجـ الدليمي، منصور) 76
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 وليت أشجار الصنوبر فى وادى بميوف المزدىر
 وتتحوؿ إلى مجاديؼ فى أيدىلـ تسقط 

 الرجاؿ البواسؿ الذيـ أبحروا ليحصموا
 (6-1عمى الفروة الذىبية مف أجؿ بمياس ..... )

ونالحظ فى األبيات السابقة براعة أسموب يوربيديس فى التداخؿ بيف عمميتي السرد      
ى. والوصؼ فيما عمميتاف متماثمتاف عمى طوؿ الخط السردى والحوارى لمنص المسرح

المحدثة فى ىذه األبيات تأسؼ لنجاح سفينة األرجو فى عبور" الصخور الخطرة " 
. كذلؾ البحر 77لمصب البوسفور التى كانت قادرة عمى منع وأعاقة حركة المرور عبرىا

كمكاف انتقالى يشير أيًضا إلى المرور مف حالة إلى أخرى ويعكس التناقض بيف 
. كذلؾ فإف البحر كفضاء لممخاطر 78ذي سيأتيالسعادة الماضية والبؤس الحالى، وال

يرتبط بمشاعر الخوؼ مف قبؿ البشر، فالمربية تثير جًوا مف الخطر الوشيؾ ، و يتـ 
 .تعزيز ىذا الخطر بحموؿ الوقت

ألحداث التي ا وىكذا يوربيديس يشكؿ أالماكف فى النص مف خالؿ االنتقاالت أو      
ا لو كاف خزاًنا حقيقًيا لممشاعر واألفكار، ممموًءا تقوـ بيا الشخصيات. فالمكاف يبدو كم

بالدالالت والرموز، والحقيقة المعبر عنيا يتـ تمثيميا فى المسرحية مف خالؿ الرحيؿ فى 
األماكف وانفتاحيا عمى بعضيا البعض عبر الذاكرة، وحينئذ يصبح المكاف" حامؿ 

األماكف يتضح مف سرد  . فالرحيؿ عبر79لمعنى ولحقيقة أبعد مف حقيقتو الممموسة"
 المربية، حيث تقوؿ:

Τροφόσ 
. οὐ γὰρ ἂν δϋςποιν᾽ ἐμὴ 

Μόδεια πύργουσ γῆσ ἔπλευς᾽ Ἰωλκύασ 
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ἔρωτι θυμὸν ἐκπλαγεῖς᾽ Ἰϊςονοσ: 
οὐδ᾽ ἂν κτανεῖν πεύςαςα Πελιϊδασ κόρασ 
10πατϋρα κατῴκει τόνδε γῆν Κορινθύαν 

 φύλων τε τν πρὶν ἀμπλακοῦςα καὶ πϊτρασ. 
 عندئذ ما كانت

 سيدتى ميديا ستبحر إلى مدينة أيولكوس ، ذات األبراج
 بعد أف سيطر حب ياسوف عمى شغاؼ قمبيا،

 وما كانت ستخدع بنات بمياس وتقنعيف
 بقتؿ والدىف ، وما كانت ستأتى لتعيش فى كورنثا

 (11-6مع زوجيا وطفمييا .... )
بالمعانى المتجددة، حيث يرسـ صورة األماكف سطورة مقترنة يوربيديس يوظؼ األ     

عبر مخيمة مشبعة باألحاسيس والمشاعر، فيستدعي األماكف ذات الصور المستقرة في 
الالوعي الثقافي، فيمنح األماكف أسماء حقيقية معروفة في الواقع الخارجي؛ " ألف 

. كذلؾ فإف 81"أسماء األماكف تمعب دوًرا حيويا وأساسًيا في التعريؼ الثقافي لممكاف
اإلشارة  إلى االماكف التاريخية اليونانية القديمة يساعد عمى بناء ىوية يونانية وطنية 
تستند إلى جذورىا القديمة،  وتعبر عف رسالة قومية متماسكة، وفي الوقت نفسو تحذر 

. كذلؾ فأف "تحديد المكاف الذي 81اإلغريؽ مف أف السياسة الحالية قد تيدد ىويتيـ
. وتتعزز مصداقية األحداث في بعض 82حدث يعمؿ عمى اإليياـ بواقعيتة"يحتضف ال

األحياف عف طريؽ استخداـ التفاصيؿ الطوبوغرافية المقابمة لممواقع الحقيقية المألوفة 
. وربما يكوف الحرص عمى اإلشارات الجغرافية المتكررة، 83لدى جميور القرف الخامس
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 أيولكوس  .Πήλιον (3)وادى بميوف   .Κόλσορ  (2)واألمثمة عمى ذلؾ عديدة: كولخيس 
(7) Ἰωλκίαρ.    (10) كورنثا Κοπίνθιορ .  (210)بالد اليوناف λλάρ.    نير

التي قد تكوف مجرد معالـ  Σίζςθορ (1382) .سيزيفوس Κηθιζόρ (837)  كيفسوس 
  .84بسيطة إلطالؽ خياؿ المتمقى، أو إلطالؽ اكتشافات ممنيجة لألماكف

فالحضور الطاغى لممكاف يشكؿ محًورا رئيسًيا فى النص مكونا شبكة مف العالقات      
تتوزع فيما بينيا اإلحساس بحضوره وقيمتو. وتبنى مف خالليا، أشكاؿ تعبيرية مختمفة 

، 85مباشرة وغير المباشرة، أو عمى مستوى وحدات المغة البسيطة. ممثمة فى األسماء
  (58). السماء   σθών  ،(28) γῆ (19) األرض . πόλιρ (253)  مثؿ : مدينة

οὐπανόρ(29) . البحر θάλαζςα. (410)النير  ποηαμόρ(212) . المحيط πόνηορ  . 
 πόλιζμαبمدة .  . οἶκορ (183)البيت   .δμα (77) حجرة  δόμορ (694) (386)المنزؿ 

أو مف خالؿ  .γαῖα ( 1384) بمد . ὀμθαλόρ (668) مركز .πέδον (666)مكاف .(770)
 المباشرة. ومف األمثمة عمى ذلؾ:االفعاؿ، لمتعرؼ عمى المكاف مف مظاىره غير 

 καηοικέω (12) أعيش  σεἶε(12). أجمب ، πλέω (7) (431)ابحرδιαπέηαμαι (1) .أمر
 ،ω  πεπ (272)أغادر  κβαίνωἐ(57)  .أخرج  θικνέομαιἀ(757) (12). انتقؿ .

(1263) Λείπω.  (397) اسكف ναίω. (667)أزور ἐπιζηπωθάω.  (1394) أرحؿ 

ζηείσω.   ىناؾ : مف خالؿ الظروؼ المكانية مثؿأو   ἔνθα (68)  ،  عمى
 .  ἐκ  (256)مف ، ἔξωθεν  (1212)خارج ،  ἐνηόρ (1312) داخؿ . ππόρ  (252)جانب

 . ποθεν  (666)مثؿ: مف أيفأو أداوات االستفياـ 
ونالحظ أف الصور المكانية في المسرحية قائمة عمى بنية الوصؼ واالستعارة    

ومنتزعة مف عالـ المكاف، حيث يبرز تمكف يوربيديس مف تحويؿ المكاف الغير ممموس 
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، ذلؾ 86مف مجرد تمثؿ فى الخياؿ إلى حضور قائـ عمى التصوير الحسي البصرى
، فالوصؼ جزء ال يتجزأ 87عنصر وظيفى وجمالى فى المبدعات األدبية"ألف" المكاف 

مف نسيج نص مسرحية ميديا، ومف األمثمة عمى ذلؾ : وادى بميوف 
مدينة أيولكوس ذات األبراج  .ἐν νάπαιζι Πηλίος (3)  المزدىر

πύπγοςρ γῆρ ἔπλεςζ᾽ Ἰωλκίαρ (7).  (256) أرض بربرية γῆρ βαπβάπος.   المياه
 ἱεπᾶρ (829)األرض المقدسة  .ἅλα νύσιον ἐθ᾽ ἁλμςπὰν (211)المالحة المظممة

σώπαρ ἀποπθήηος.  (69) بيرينى المقدس بجوار نبع ζεμνὸν ἀμθὶ Πειπήνηρ ὕδωπ. 

مؾ الصور الفنية الوصفية لممكاف تتـ مف منظور الشخصيات و مصاغة بطريقة ت  
حسية، حيث يدمج الشاعر صورة المكاف بالمشاعر واألحاسيس. فالمبدع الحقيقى يعيد 

. 88صياغة األماكف صياغة جديدة ويخمؽ "عالمًا مجازيا خاصًا مقاربًا لمواقع المعاش"
كاف إلى الوعى الجمالى الذى يكمف فى طبيعة لينقمنا مف الوعى الحسى المباشر بالم

. فاألوصاؼ المكانية عند يوربيديس 89الفف الذى يتجو إلى عمؽ األشياء ومكنوناتيا
  .91تتجاوز وظيفتيا الموضوعية لتصؿ بالمكاف إلى أرقى ما يمكف أف يبمغو مف تأثير

الكممات عمى الرغـ مف ذلؾ، فاألماكف تحدد جمالًيا وتؤسر في قبضة مجموعة مف 
  .91ألّنيا أماكف مصاغة مف ألفاظ ال مف موجودات

عمى أىمية المكاف لمشخصيات فيقوؿ: "الشخصيات ىى  Brainجوف برايف يؤكد      
ونالحظ أف العالقة بيف المكاف والشخصية في  .92األماكف، واألماكف ىى الشخصيات"

                                                           
86

 Lloyd, M. (2012) :355 
 287(: 1994سميماف، نبيؿ. ) 87
 114( :1985قاسـ، سيزا. ) 88
 41( : 2116تواـ، عبد اهلل . ) 89

90
 Lloyd, M. (2012) :357    

 28(:1982حافظ، صبري .) 91
92

 Brain,j. (1974): 60  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mhd%27&la=greek&can=mhd%270&prior=*sumplhga/das
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=mhd%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=na%2Fpaisi&la=greek&can=na%2Fpaisi0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*phli%2Fou&la=greek&can=*phli%2Fou0&prior=na/paisi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pu%2Frgous&la=greek&can=pu%2Frgous0&prior=*mh/deia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pu%2Frgous&la=greek&can=pu%2Frgous0&prior=*mh/deia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gh%3Ds&la=greek&can=gh%3Ds0&prior=pu/rgous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fpleus%27&la=greek&can=e%29%2Fpleus%270&prior=gh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29iwlki%2Fas&la=greek&can=*%29iwlki%2Fas0&prior=e)/pleus%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gh%3Ds&la=greek&can=gh%3Ds0&prior=e)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=barba%2Frou&la=greek&can=barba%2Frou0&prior=gh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%2Fla&la=greek&can=a%28%2Fla0&prior=di%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nu%2Fxion&la=greek&can=nu%2Fxion0&prior=a(/la
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29f%27&la=greek&can=e%29f%270&prior=nu/xion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28lmura%5Cn&la=greek&can=a%28lmura%5Cn0&prior=e)f%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28era%3Ds&la=greek&can=i%28era%3Ds0&prior=maka/rwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%2Fras&la=greek&can=xw%2Fras0&prior=i(era=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%2Fras&la=greek&can=xw%2Fras0&prior=i(era=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29porqh%2Ftou&la=greek&can=a%29porqh%2Ftou0&prior=xw/ras
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=semno%5Cn&la=greek&can=semno%5Cn0&prior=qa/ssousi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mfi%5C&la=greek&can=a%29mfi%5C0&prior=semno%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*peirh%2Fnhs&la=greek&can=*peirh%2Fnhs0&prior=a)mfi%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fdwr&la=greek&can=u%28%2Fdwr0&prior=*peirh/nhs


 

 عمى طو أحمد طارق 

006 
 
 

كؿ صور األماكف ترافقيا فإف بعدىا النفسي، قد حيزًا شغمت واسًعا مف عناية يوربيديس 
نقائضيا مف معانى،  تجربة شعورية انفعالية تتمثؿ في األماف، األستقرار، األمؿ، أو

الحزف، اليأس، األلـ النفسي، الكآبة، الضياع. حيث يتـ تعييف معظـ مسرحية  ،مثؿ
يوربيديس في أماكف تمثؿ مراحؿ انتقالية مختمفة، مف كولخيس إلى إيولكوس، ومف 

إلى كورنثا، ثـ مف كورنثا إلى مستقبؿ غير مأموف فى أثينا. فالمكاف لدي  إيولكوس
تمؾ استعارة بارزة في  -يوربيديس لو وظيفة موضوعية واضحة، الحياة ىى رحمة

 ىذه الرحمة ال يمكف أف أبدا أف تكوف اتجاًىا معكوًسا،عف ىذا تقوؿ ميديا:  -المسرحية
Μήδεια  

νῦν ποῖ ηπάπωμαι; πόηεπα ππὸρ παηπὸρ δόμοςρ, 

οὓρ ζοὶ πποδοῦζα καὶ πάηπαν ἀθικόμην; 

ἢ ππὸρ ηαλαίναρ Πελιάδαρ; καλρ γ᾽ ἂν οὖν 

 δέξαινηό μ᾽ οἴκοιρ ὧν παηέπα καηέκηανον. 

ἔσει γὰπ οὕηω: ηοῖρ μὲν οἴκοθεν θίλοιρ 

ἐσθπὰ καθέζηησ᾽, οὓρ δέ μ᾽ οὐκ ἐσπῆν κακρ 

δπᾶν, ζοὶ σάπιν θέποςζα πολεμίοςρ ἔσω. 

 إلى أيف سأذىب ؟ ىؿ أستطيع الذىاب إلى منزؿ
 والدى بعد أف خنتو وىربت معؾ ؟

 أـ أذىب إلى بنات بمياس المسكينات ، فقد يستقبمف
 والدىف بحفاوة وترحاب.تمؾ التى قتمت 

 ىذا ىو وضعى اآلف : مكروىة مف أىمى
 فى وطنى ، ومكروىة مف أولئؾ الذيف 

 (518-512آذيتيـ واخطأت فى حقيـ مف أجمؾ. )      
ا ميؿ يوربيديس إلى خمؽ نوع مف التماس بيف المكاف المغمؽ الغير نالحظ أيضً       

ىذا  .التوظيؼ الدرامى لمثنائيات الضديةمنظور والمكاف المفتوح المنظور، لغرض 
فيناؾ   .التبايف غالًبا ما يكوف وسيمة الكتساب نظرة ثاقبة عمى العالقة بيف الشخصيات
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المحدد بأبعاد معمومة يدؿ عمى الثبات  -حجرة ميديا -تعارض شائع بيف المكاف المغمؽ
خمى يمعب دوًرا حاسًما واالستقرار واإلحساس والشعور بالدؼء واألماف، ىذا المكاف الدا

. وغالًبا ما ينظر 93فى العديد مف مسرحيات يوربيديس، كما ىو الحاؿ عند سوفوكميس
الذى يمتاز بال  . بينما المكاف المفتوح94إلى الجزء الداخمي مف المكاف كفضاء نسائي

محدوديتو ويميؿ الى الحركة والتحرر ودافعيتو لمتحديات والمغامرات ويحقؽ التواصؿ 
. كذلؾ 95ألخريف. أو نرى مزيًجا مف ىذه المعاني، أو تطوًرا مف معنى إلى اآلخرمع ا

تشكؿ المسرحية رابطًا قوًيا بيف الفضاء الخارجي لمنزؿ ميديا ونظيره في قصر كريوف. 
القميؿ مف المآسي يخمؽ مثؿ ىذه الصورة المفعمة بالحيوية لمساحة داخمية تقع عمى 

ينيف؛ غرفة النوـ الفخمة لياسوف وجالويكا الجاىزة بعد، يبدو ىذاف المكاناف متبا
 ، فتقوؿ ميديا:96لالحتفاؿ، وغرفة ميديا الميجورة مف زوجيا

Μόδεια  
οὐ γὰρ μὰ τὴν δϋςποιναν ἣν ἐγὼ ςϋβω 

μϊλιςτα πϊντων καὶ ξυνεργὸν εἱλόμην, 
κϊτην, μυχοῖσ ναύουςαν ἑςτύασ ἐμῆσ, 

 أقسـ بالربة ىيكاتى التى ابجميا
 أكثر مف كؿ الربات، ورفيقتى العالية
 (397-395التى تسكف بيف جدراف مدفأة بيتى المظممة، )

في النصوص المسرحية مثؿ مسرحية " ميديا " ليوربيديس والتي يوجد فييا رابط     
خاص بيف الشخصية والمكاف الدرامي المرئي، خاصًة عندما يكوف مقيمًا في ىذا 
الموقع، قد تصبح المساحة الدرامية المرئية إسقاًطا لقيـ الشخصية ونمط حياتيا، و قد 

                                                           
93

 M Lloyd, M.(2012) :446 
94

 Croally,NT .(1994): 185 
95

 Bal M. (2017) : 183    
96

 Rehm R (2002): 255  / for more: Luschnig, CA.(1992).    
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بمعاف متباينة وفًقا لوجية نظر الشخصيات،  يصور فى بعض األحياف نفس الموقع
يدخؿ يوربيديس  .97ويخمؽ مساحة مرئية مثيرة مف خالؿ أوصاؼ مختمفة والردود عمييا

يخمؽ  .وبالفعؿ98المكاف في لعبة التأويؿ حيث ترجيح المعانى ونقضيا في ذات الوقت
معاكسة لمصورة يوربيديس تحواًل جديًدا لداللة المكاف مف خالؿ بعده والذى شكؿ صورة 

النمطية الشائعة عنو. إف المكاف يحمؿ أزدواجية المعنى، فمـ يعد اإلحساس بو كما 
نما جرت عميو تبدالت وتغييرات، إذ األنغالؽ فى المكاف  أصبح -الداخمى-كاف، وا 

مكاف لمنفى والعزلة وتعبير عف العجز وعدـ القدرة عمى التفاعؿ مع األخريف، بعد أف 
يرمز إلى الحياة الداخمية الحميمة والحماية مف مكان ا. فالغرفة المغمقة، كاف مالًذا آمنً 

فالمكاف ليس موضًعا ىندسًيا صرًفا بؿ يأخذ أبعاده اإلنسانية مف  .99العدواف الخارجي"
داركيا الحسى  :111خالؿ حركة الشخصيات وا 

Τποθόρ 

ἡ δ᾽ ἐν θαλάμοιρ ηήκει βιοηὴν 

δέζποινα 

 أما سيدتى ، فقد حبست نفسيا )تضيع عمرىا ( داخؿ                 
 (142-141حجرتيا وىى تبكى وتنتحب ...)

ميديا تحبس نفسيا فى الغرفة، وال تغادر مكانيا، سعًيا وراء تعميؽ حياتيا الداخمية،  
الذى أصبح يوحى بذوباف الشخصية وتالشييا، فاإلنساف يتيو  ، وعدـ اإلندفاع لمخارج

فيو ويفقد نفسو، لذا يكتسب طابع عدائى، بعد أف كاف رمز لمحرية، وىذا يحدث تعارًضا 
بيف المكاف المغمؽ والمكاف المفتوح، مما يولد فى نفس شخصية ميديا المزيد مف األلـ 

داخؿ النص، وكذلؾ فإف فى مخالفة والحسرة. وىذه إشارة إلى البعد النفسي لممكاف 
                                                           

97
 Kampourell.V(2002): 70 

   ،  163(: 2118حسيف، خالد )98 

 61( :2116/ ينظر أيًضا: آبادى، محبوبة محمدى )15( : 1985أسعد ، سامية.) 99
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. ولقد رأينا أف ميديا ترتكب أو تحاوؿ 111التوقعات لداللة األمكنة ىو نقطة قوية لمتشويؽ
تحاوؿ ارتكاب أعماؿ عنؼ في األماكف الداخمية، إما بالوكالة أو بنفسيا، كؿ ذلؾ مف 

  .112أجؿ االنتقاـ ممف أساء الييا

عديدة متشابكة ومعقدة تتجاوز األدراؾ  عالقة ميديا بالمكاف تنطوى عمى جوانب     
وتتوغؿ الى عالـ الباطف والالشعور، إذ أف إدراؾ الشخصية لممكاف، ىو إدراؾ حسى 
يتوغؿ أحياًنا  إلى مناطؽ الالوعى، وفؽ العالقة الجدلية بيف االنساف ومكانو سواء 

عدـ الحركة  فالجمود العاـ لمشخصية أو .113كانت باأللفة والمحبة أـ بالنفور والعداء
داخؿ الفضاء الدرامي المرئي قد يشير إلى عدـ المرونة النفسية والعناد، وبالتالي، 

. كذلؾ فإف أخالقيات وتصرفات الشخصيات في مسرحيات يوربيدس في 114العزلة
األماكف الخارجية والداخمية تعزز وتقوض االفتراضات الكامنة ألدوارىـ التقميدية مف 

. حيث شكؿ 115ؽ أو تنكر ىذه األدوار التي حددىا المجتمع ليـخالؿ محاوالتيا لتتواف
ضغط المكاف دوًرا بارًزا فى الكشؼ عف األبعاد النفسية واالجتماعية لمشخصية، ومدى 
معاناة ميديا وأحساسيا باآلالـ والظمـ. فدرجة التنافر واضحة بيف ميديا والمكاف، فيى 

-فغياب المكاف المأموؿ إنما ىو  كثيرة التذمر والشكوى ودائمة القمؽ والتوتر،
 حضور لمتأـز وفقداف لمذات المقترف بالموت غالبا. -بالضرورة

Χορόσ 
ἔκλυον φωνϊν, ἔκλυον δὲ βοὰν 

τᾶσ δυςτϊνου 
Κολχύδοσ: οὐδϋπω ἤπιοσ; 
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ἀλλ᾽ ὦ γεραιϊ, λϋξον. ἀπ᾽ ἀμφιπόλου 
135γὰρ ἔςω μελϊθρου βοᾶν 

ἔκλυον,    
 لقد سمعت صوت ، سمعت صراخ

 تمؾ المرأة المسكينة
 التى جاءت مف كولخيس . ىؿ لـ تيدأ بعد 

 فأخبرينى ، أيتيا العجوز
 .لقد سمعت صوت نحيبيا وىى داخؿ حجرتيا

 (136-131وأنا أقؼ عند بوابة المنزؿ. )
" إذ تتجمى براعة الكاتب في خمؽ حالة مف االتصاؿ بيف المكاف والشخصية،     

. وربما الغربة النفسية 116فاإلنساف مكاف لموعى، يختزؿ عبر ىذا الوعى األمكنة كميا"
خصوصية الذات تعكس  -باعتباره أصبح مكاًنا معادًيا  -والروحية لميديا فى كورنثا 

المنقسمة حيث يتشكؿ دافع الشخصية لتحريؾ اإليحاء باتجاه المكاف وتوظيفو، وخمؽ 
دافًعا قوية لميديا لتستدرج األمكنة األخرى األكثر ألفة وشفافية، والتى تشكؿ عمًقا في 
المكاف المعادي، وذلؾ مف خالؿ الذكريات التى تحمميا ميديا عف الوطف بصورتو 

مكاف الطفولة المكتسى بالمحبة والحنيف،" فالصورة الفنية والمكاف األليؼ، األليفة، فيو 
 "117والذكريات المستعارة ليست معطيات جغرافية، بؿ مكيفة بالخياؿ وأحالـ اليقظة.

حيث تتغنى ميديا بكولخيس وبحياتيا ىناؾ، "ففى لحظة البعد عف المكاف مسقط الرأس) 
كانى، وتستعيد الذاكرة صورتو وتسقط عميو كثير الوطف(، تتشكؿ ديناميكية الخياؿ الم
 ،وىو ما حاولت مسرحية يوربيديس تجسيده .118مف صفات اإلحساس بالحماية واألمف"
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فقد ظمت مشاعر الشوؽ، والحنيف لموطف تشغؿ كؿ فكر ومشاعر ميديا ويسكف روحيا، 
ليو فى فالوطف يعد عنصر استقرار وثبات يحقؽ االنتماء واليوية، فيى تيرب منو إ

. حيث تناجى ميديا 119مناجاتيا. فالمكاف ىو "مكمف القوى النفسية والعاطفية لمشخصية"
 نفسيا وتقوؿ : 

Μόδεια 
ὦ πατρύσ, ὥσ ςου κϊρτα νῦν μνεύαν ἔχω.  

 (328ياوطنى الحبيب ... كـ اتذكرؾ اآلف !! )

بيا، " فالمكاف  ميديا ىنا تذكر المكاف )الوطف( وفي نفسيا حسرة وألـ، عمى ما حؿ     
 .111المرتبط بالماضي ىو المكاف الذي تصنعو الذاكرة وتمنحو داللة مكانية وجغرافية"

: "عمى العالقة التي تربط بيف المكاف Pouletجورج بولي  فى ىذا اإلطار يؤكد
واإلنساف، فيذىب  إلى أف األماكف األليفة بإمكانيا أف تغيب عنا وبإمكانيا كذلؾ الرجوع 

 . 111لتحتؿ مف جديد وضعيا األوؿ"إلينا 
إف العمؿ األدبى يجمع بيف كونو عمال فنًيا، مف جانب، وكونو فى نفس الوقت      

. ومما الشؾ فيو أف يوربيديس يشيد بنية 112كالًما يعبر عف موقؼ عقمى أو شعور
عمى مكانو ويحممو أفكاره عبر مادتو المغوية المكثفة المعبرة عف المعاني والدالالت بناء 

أغراض التخيؿ، فيو مكوف لغوي تخييمي تصنعو المغة األدبية مف ألفاظ ال مف 
، لكف، ىذه المغة ال تؤدى وظيفتيا بطريقة سيمة، إذ تقدـ العديد 113موجودات وصور
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" فالتعبير األدبى ليس لو معنى واحد، فيناؾ المعنى .114مف الفرص لمتالعب اإلبداعي
. لقد نجح يوربيديس في خمؽ 115إدراكى واحد" الحقيقى والمعنى المجازى ضمف إطار

حالة مف التأـز بيف الشخصية والمكاف بأبداع نموذجا لمتعبير عف تشكيالت اليوية 
كقطباف اجتماعياف  –كولخيس وكورنثا  –المختمفة بتوظيفو لثنائية الوطف والغربة 

يديولوجية يتجاذباف ىذا الفضاء المكانى، ولكؿ واحد منيما ارتباط بأبعاد رمزية أ
وسياسية وحضارية وثقافية، " فالمكاف شأنو شاف أى نتاج اجتماعى أخر يحتوى عمى  
التفاعؿ بيف اإلنساف ومجتمعو، ويحمؿ جزًءا مف أخالقيات الشعوب وأفكارىـ ووعييـ، 

. فالبيئة الجديدة 116فمف خالؿ المكاف نستطيع قراءة سيكولوجية ساكنيو وطريقة حياتيـ
البيئة األصمية لشخصية ميديا، ىذا االختالؼ بيف الفضاءيف، المدينة، مختمفة كمًيا عف 

. بحيث يمكف التمييز 117والقرية، يصاحبو دائمًا اختالؼ اجتماعي ونفسي وأيديولوجي"
بيف شخصية وأخرى بناء عمى المكاف الذي تنتمي إليو. فالمكاف بدؿ أف يحقؽ انتماء 

ثبات ىويتيا، أصبح عامؿ ضياعيا،  إلى معادؿ  -كورنثا  –وتحوؿ المكاف ميديا وا 
لمقدر يمسؾ بشخصياتو، خاصة النسائية ويمتيف كرامتيا وال يتيح ليا إال ىامًشا محدوًدا 
لحرية التعبير والحركة. كذلؾ ومزيًدا مف الحصار عمى ميديا بأعتبارىا أجنبية. حيث 

مف ىذه الناحية يرتبط المكاف كذلؾ بحرية اإلنساف، فالعالقة بيف اإلنساف والمكاف 
توصؼ بالعالقة الجدلية بيف المكاف والحرية، وتصبح الحرية في ىذا المنحى ىي 
مجموع األفعاؿ التي يستطيع اإلنساف أف يقوـ بيا دوف أف يصطدـ بحواجز ناتجة عف 

. وىذا أمر شديد الصعوبة أف يكوف لشخص أجنبي فى المجتمع 118المحيط الخارجي
ت فقط صعبة فحسب، بؿ إنيا مأساوية، نتيجة تعرضيا اليونانى. فأزمة ميديا ليس
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لمخيانة مف ِقبؿ الشخص الوحيد المقرب ليا، وىي اآلف وحدىا في ىذا البمد األجنبي. 
. إذ تخضع فيو 119ىذه ىي الحالة التي تميز حالة ميديا عف وضع األجنبي بشكؿ عاـ

ى التقيد وااللتزاـ الشخصية المنفية وتنصاع إلى اآلخر فتحد مف حريتيا وتبعثيا عم
ويتحوؿ المكاف إلى ساحة مواجية. كما لو كانت المدينة كورنثا تمتمؾ جسًما مضاًدا 
فطرًيا ألي ساللة غريبة، أنيا توفر صورة حقيقية )أو يحتمؿ أف تكوف حقيقية( لسياسة 

  :121الدولة المدينة
Τροφόσ 

ἔγνωκε δ᾽ ἡ τϊλαινα ςυμφορᾶσ ὕπο    
 οἷον πατρῴασ μὴ ἀπολεύπεςθαι χθονόσ. 

 لقد عرفت المسكينة مف خالؿ ما عانتو
 (35-34فداحة أف يفقد المرء وطنو وأرضو . )

يوربيديس يحافظ أيًضا عمى التقميد الشعري المألوؼ مسبًقا حوؿ التغنى بأماكف      
الريؼ وصور الطبيعة، ويشجعيـ عمى ربط ما يسمعونو بمعرفتيـ بأشكاؿ مماثمة في 
مكاف آخر. فعندما يزداد اإلحساس باليالؾ الوشيؾ عف طريؽ مقارنة الرعب الذي 

ورس فى مكاف خيالي شاعري، حيث يتخيؿ يزحؼ عمى المكاف الممموس، يحمؽ الك
مكاًنا مثالًيا ويضعو في تناقض مع أحداث المسرحية، ويستخدمو كحيمة فنية النتقاد 
سموؾ ميديا. ومع ذلؾ، بداًل مف وصؼ مكاف بعيد المناؿ وخيالي، فإف الكورس 

فية حيث المروج الري -  τόποσ ὐο  يوتوبيا –يستعرض "أثينا" كمدينة الحمـ المثالي 
والغرض مف ىذا المكاف  المزىرة. البرية نباتاتالواألنيار و الخصبة ذات النسائـ العميمة، 

المثالي ليس فقط كوظيفة جمالية، فالريؼ لو قيمة رمزية في القصيدة اليونانية القديمة 
يث يشكؿ وغالًبا ما يعكس الرغبات الشخصية. ح ερωτικόσباعتباره مكاف إيروتيكي 

المرج أو الحديقة أحياًنا جنًبا إلى جنب مع الماء واألشجار والظالؿ، مكاًنا رمزًيا مثيًرا 
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120
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تمؾ الرغبات التى تفتقدىا  121بامتياز يعكس شوؽ اإلناث وتحقيؽ الرغبات العاطفية.
ميديا اآلف. كذلؾ ممكف النظر إلى ىذه التخيالت ليست فقط مف وسائؿ اليروب مف 

دي أيًضا عماًل تفسيرًيا ميًما، حيث تعطي نظرة ثاقبة عمى بعض القضايا الواقع، بؿ تؤ 
. حيث تظير أحداث 122األساسية لممسرحية المتصمة بتجربة الجميور االثينى فى الواقع

المسرحية بالفعؿ أف ميديا تعد الخطة لميروب إلى أثينا مع االدراؾ بأف سموكيا 
  :123مدينة المسالمةاإلجرامي لف يكوف عقبة أماـ قبوليا في ال

Χορόσ 
ρεχθεΐδαι τὸ παλαιὸν ὄλβιοι 

825καὶ θεν παῖδεσ μακϊρων, ἱερᾶσ 
χώρασ ἀπορθότου τ᾽ ἄπο, φερβόμενοι 

κλεινοτϊταν ςοφύαν, αἰεὶ διὰ λαμπροτϊτου 
830βαύνοντεσ ἁβρσ αἰθϋροσ, ἔνθα ποθ᾽ ἁγνὰσ 

ἐννϋα Πιερύδασ Μούςασ λϋγουςι 
ξανθὰν Ἁρμονύαν φυτεῦςαι: 

 منذ قديـ األزؿ وأبناء أرخثيوس يتسموف
 بالعظمة ، فيـ أبناء اآللية المباركة ، إنيـ يعيشوف

 فى أثينا ، األرض المقدسة التى ال تيـز ،
 الحكمة المشيورة ، ويقضوف أوقاتيـحيث تربييـ إلية 

 فى مرج دائـ فى ذلؾ المكاف الرائع
 حيث أنجبت ىارمونيا الذىبية

 (834-824تسع موسيات فى بيريا .. . ) 
                                                           

121
 Heirman,J.(,2013) :.85 

122
  van Uum, P (2013) :74/ Mastronarde (2010): 20)  

إال أنيا في عمى الرغـ مف أف بعض مف النصوص الدرامية يتـ فصميا مؤقًتا ومكانًيا عف أثينا ، 
 الكثير مف جوانبيا تشبو أثينا القرف الخامس ؽ.ـ.

123
Swift, L. A. (2009): 372 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*xoro%2Fs&la=greek&can=*xoro%2Fs0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29erexqei%2F%2Bdai&la=greek&can=*%29erexqei%2F%2Bdai0&prior=*xoro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=*)erexqei/+dai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=palaio%5Cn&la=greek&can=palaio%5Cn0&prior=to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Flbioi&la=greek&can=o%29%2Flbioi0&prior=palaio%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=o)/lbioi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qew%3Dn&la=greek&can=qew%3Dn0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Ddes&la=greek&can=pai%3Ddes0&prior=qew=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maka%2Frwn&la=greek&can=maka%2Frwn0&prior=pai=des
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28era%3Ds&la=greek&can=i%28era%3Ds0&prior=maka/rwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%2Fras&la=greek&can=xw%2Fras0&prior=i(era=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29porqh%2Ftou&la=greek&can=a%29porqh%2Ftou0&prior=xw/ras
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%270&prior=a)porqh/tou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fpo&la=greek&can=a%29%2Fpo0&prior=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ferbo%2Fmenoi&la=greek&can=ferbo%2Fmenoi0&prior=a)/po
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kleinota%2Ftan&la=greek&can=kleinota%2Ftan0&prior=ferbo/menoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sofi%2Fan&la=greek&can=sofi%2Fan0&prior=kleinota/tan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29ei%5C&la=greek&can=ai%29ei%5C0&prior=sofi/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%5C&la=greek&can=dia%5C0&prior=ai)ei%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lamprota%2Ftou&la=greek&can=lamprota%2Ftou0&prior=dia%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bai%2Fnontes&la=greek&can=bai%2Fnontes0&prior=lamprota/tou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28brw%3Ds&la=greek&can=a%28brw%3Ds0&prior=bai/nontes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29qe%2Fros&la=greek&can=ai%29qe%2Fros0&prior=a(brw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fnqa&la=greek&can=e%29%2Fnqa0&prior=ai)qe/ros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poq%27&la=greek&can=poq%270&prior=e)/nqa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28gna%5Cs&la=greek&can=a%28gna%5Cs0&prior=poq%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29nne%2Fa&la=greek&can=e%29nne%2Fa0&prior=a(gna%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*pieri%2Fdas&la=greek&can=*pieri%2Fdas0&prior=e)nne/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*mou%2Fsas&la=greek&can=*mou%2Fsas0&prior=*pieri/das
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgousi&la=greek&can=le%2Fgousi0&prior=*mou/sas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=canqa%5Cn&la=greek&can=canqa%5Cn0&prior=le/gousi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28armoni%2Fan&la=greek&can=*%28armoni%2Fan0&prior=canqa%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=futeu%3Dsai&la=greek&can=futeu%3Dsai0&prior=*(armoni/an


 
   "ميديا"بناء المكان الدرامى فى مسرحية  

060 
 

فقد استحوذت عالقة التنافر وأنعداـ األلفة بيف ميديا وبيف المكاف ، وأصبحت تعيش     
عمى شفا مكانيف، تتحرؾ جيئة وذىابا بيف المكاف المعاش والمتخيؿ وبيف الموجود 
والمنشود، كؿ ىذا كاف سبًبا فى تفكير ميديا فى االنفالت مف ىذا المكاف أى مف 

واليروب إلى  -مف كورنثا –مف المنزؿ –ف الحجرة م -الداخؿ مف المكاف القريب 
يوربيديس قد دفع مف خالؿ تطور األحداث فى إتجاه  .) أثينا ( الخارج، المكاف البعيد

بناء مكاف يثير حفيظة ميديا ويدفعيا وباستمرار مف أجؿ الثورة عميو وتحطيمو، باتخاذ 
ى نياية المسرحية تحمؽ ف .فعؿ تدميرى طارئ وساحؽ يترؾ أثر ال يمحو عمى المكاف

ميديا فوؽ المنزؿ والمدينة التي نفتيا، بينما ياسوف عاجًزا أماـ المنزؿ الذي كاف قد 
 .124ىجره سابًقا، ويتوؽ إلى لمس جسد طفميو يحمقاف بعيًدا عنو و إلى األبد

يوربيديس، كذلؾ، يحيمنا إلى أماكف خارجية تحدث فييا أحداثًا متجددة وىامة       
لصراع الدرامي المتصاعد قدًما إلى األماـ. حيث نجد األحداث موجودة فى تدفع با

فضاء أكبر، ترتبط فى كثير مف األحياف باأللية، فقد أبدى يوربيديس اىتماًما في 
وصؼ خصائص اآللية، فالعديد مف ىذه الخصائص ليا مكوف مكاني. في معظـ 

ط األلوىية بأماكف محددة، حيث األحياف، تبرز التراتيؿ والتضرعات إلى خصوصية ارتبا
ترعى اآللية مواقع معينة كالمعابد والمحميات والمالذات المفضمة، المحميات المفتوحة 

 πόλλωνἈ  . فاإللو أبولو 125أماـ المصميف فى عدد كبير مف المجتمعات اليونانية
وتستدعى الربة ىيكاتى   ، Δελθοίيرتبط فى الذىنية اليونانية بمركز النبؤات فى دلفى 

κάηη  المساحات المنزلية. بينما ىاديسδηρᾍ  فيرتبط بأماكف العالـ السفمى، وزيوس
Ζεύρ   . حيث ينصب التركيز الرئيسي فى نياية فيو الذي يحكـ آلية جبؿ األوليمبوس

  : كما تقوؿ الجوقة Όλυμποσ"126المسرحية عمى موقع مكانى وىو جبؿ األوليمبوس 
 
 

                                                           
124

 Rehm R.(2002):84 
125

 Thomas, O. (2016) :3 
126

 For more, Clay, J. S. (1989). 
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Χορόσ 
  Ζεὺσ ἐν Ὀλύμπῳ, 

 (1415فوؽ جبؿ األوليمبوس )إف زيوس ، الذى يعيش 

يمكف أف تظير ىذه األماكف بقوة عندما تستحضرىا إحدى الشخصيات، والتي تمثؿ     
مركز االىتماـ. وعبر أى مظير مف مظاىر الخصوصية الربانية )األلوىية(، مثؿ 
النزوؿ مف أعمى أو المغادرة  إلى السماءعف طريؽ "آلة رافعة" وىى التقنية المعروفة 

كما حدث فى نياية المسرحية وىروب  .θεόσ μηχανῆσ θεόσ 127و مف اآللة" باإلل
. كذلؾ يوظؼ يوربيديس التضاد Ἥλιοσميديا بالعربة المجنحة الخاصة بإلو الشمس 

بيف العمو ) السماء( واالنخفاض ) األرض( حيث تكتسب ىنا داللة خاصة ، فعندما 
موجودة فى األماكف البشرية  لـ تعد -فى األعمى –ظيرت ميديا فوؽ سطح المنزؿ 

الممموسة، لقد تجاوزت فعمًيا المستوى البشري. وتكافئ بعربة مف اآللية، بينما ياسوف 
يعانى مرارة اليزيمة عقاًبا عف حنثو  -فى االسفؿ –الزاؿ موجوًدا فى المكاف المنخفص 

 بقسـ اآللية.
ؿ محورًا رئيسًيا فى إجمااًل شحف يوربيديس األماكف بشحنات إبداعية خالقة تشك   

إبراز الشخصيات بأبعادىا المختمفة فتصبح ىذه األمكنة فاعمة بالحياة حاممة لدالالت 
، إستنادا إلى الشخصيات التى تعيش فييا وتخترقيا، وباعتبار المكاف  ورموز غنية

 مسرًحا ألىـ االحداث الفاعمة مع الشخصيات عمى اختالؼ طبائعيا.

 

 

 والمراجعقائمة المصادر 
 المصادر األجنبية

                                                           
127

 M Lloyd, M. (2012) :11     
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(، الفضاء الروائي، مفاىيـ واشكاليات، دمشؽ: دار تموز 2113جنداري، إبراىيـ.) -

 لمطباعة والنشر واتوزيع.
(. صورة المكاف و داللتة في روايات واسيني األعرج، رسالة 2113جوادي، ىنية. ) -

 عة محمد بخيضر بسكرة، كمية اآلداب والفنوف .دكتوراة، الجزائر: جام
(. الخصائص البنائية لألقصوصة، مقالة في مجمة 1982حافظ، صبري . ) -

 ( القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.4فصوؿ،عدد )
(. شؤوف العالمات مف التشفير إلى التأويؿ، دمشؽ: دار 2118حسيف، خالد. ) -

 التكويف لمتأليؼ والترجمة. 
(.  شعرية المكاف في الرواية الجديدة ػ الخطػاب الروائػي 2111، خالد. )حسيف -

 إلدوار الخراط نموذجًا، الرياض: مؤسسة اليمامة .
(. الزمكانية وبنية الشعر المعاصر.المكانية 2116حمودة، حناف محمد موسى . ) -

 وبنية شعر المعاصر، عماف، جدار لمكتاب العالمي لمنشر والتوزيع.
 (. فتنة السرد والنقد، سوريا ، الالذقية : دار الحوار.1994بيؿ . )سميماف، ن -
(. قضايا المكاف الروائي  في األدب العربي المعاصر، 1997صالح، صالح . )  -

 القاىرة : دار شرقيات لمنشػر والتوزيع .
(. استراتيجية المكاف ، القاىرة : الييئة العامة لقصور 1998الضبع، مصطفى. ) -

 الثقافة.
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(. المكاف في الشعر االندلسي، مف 2115الطربولي، محمد عويد محمد ساير. ) -
 عصر الرابطيف حتى النياية الحكـ العربي، القاىرة، مكتبة الثقافة الدينية.

، مصر: دار 2(. قضايا الفمسفة العامة ومباحثيا، ط1984عبد المعطي، عمى. ) -
 المعرفة، األسكندرية.

اإلشتغاؿ الداللي لممكاف بيف النص المسرحي (. 2112عبداهلل، حسيف حسف. ) -
والفيمـ السينمائى )أوديب ممكًا أنموذجًا( ،  العراؽ : جامعة بغداد ، مجمة اآلداب، 

(112 ،)589-615. 
  -(. جمالية الػمػكػاف فػي ثػالثػيػة حػنػا مػيػنػة، حػكػايػة بػحػار 2111عبيدى، ميدى. ) -

 شؽ: وزارة الثقافة، الييئة العامة السورية لمكتاب.الػمػرفػأ الػبػعػيػد، دم -لػدقػؿ 
ًتصًرات ، نماذج (. الخطاب المسرحي ًإشكالية التمقي2116محمد .)ج، فرا -

 النجاح الجديدة .مطبعة الدار البيضاء: ، في قراءة الخطاب المسرحي
(، بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ، بيروت 1985قاسـ، سيزا. ) -

 ار التنوير لمطباعة.د :
(، القارئ و النص، العالمة، الداللة، القاىرة: المجمس األعمى 2112قاسـ، سيزا ) -

 لمثقافة.
(. دالالت المكاف في العروض 2113القاسمي، سمير عبد المنعـ محمد.)  -

جامعة بابؿ(. -المسرحية التعبيرية )دراسة لمعروض المقدمة لكمية الفنوف الجميمة
 .327-291(، 1)3لمدراسات االنسانية،  مجمة مركز بابؿ

(. عالـ النص، دراسة بنيوية في األساليب السردية، 2113كاصد، سميماف. ) -
 األردف: دار الكندي النشر و التوزيع .

(. سيمياء الكوف، ترجمة :عبد المجيد نوسى، المغرب : 2111لوتماف، يورى. )   -
 المركز الثقافى العربى.  
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(.  مشكمة المكاف الفنى، ترجمة سيزا قاسـ،  القاىرة: مجمة 1986.)لوتماف، يورى  -
 ( .6ألؼ البالغة المقارنة ، عدد )

(. نظرية الدراما اإلغريقية، القاىرة : الشركة 1994محمد حمدى، إبراىيـ .) -
 المصرية العالمية.

(، جماليات المكاف في قصص سعيد 2111آبادي، محبوبة محمدي محمد.) -
 : الييئة العامة السورية لمكتاب.حورانية، دمشؽ

،  1(، فى نظرية الرواية ، بحث فى تقنيات السرد ، ط1998مرتاض، عبد اهلل. ) -
 الكويت: المجمس الوطنى لمثقافة والفنوف واألدب .

(. الفف باعتباره حقيقة سيموطيقية، ترجمة سيزا قاسـ، 1986موكاروفسكى، جاف. ) -
 دار الياس  .      فى مدخؿ الى السيموطيقيا، القاىرة:

(. الفضاء المسرحي، ترجمة : محمد السيد وآخروف ، 1987ميردوند، جيمس. ) -
 القاىرة : اكاديمية الفنوف، مركز المغات والترجمة.

(. المكاف في النص المسرحي، أربد: دار الكندي 1999نجـ الدليمي، منصور.) -
 لمنشر والتوزيع.

ي النص األدبي دراسة نقدية، بغداد، : (. إشكالية المكاف ف1986نصير، ياسيف.)  -
 دار الشؤوف لثقافية ، آفاؽ عربية.

(. الفػػػػػػػػػضاء المسرحي دراسة سػػػػػػػػػيمػائية، سوريا: دار 1994اليوسؼ، أكـر .) -
 المشرؽ العربى.

 


