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 تطبيقات في مقياس النقد النفساني.

 نقد ومناهج.  3السنة

 إعداد الدكتورة: سامية عليوات.

 

 ."الدين إسماعيلالمنهج النفسي عند "عز  :7رقم تطبيقال

في مقدمة دراسته لنماذج من الشعر أنه ال يهدف سوى إلى تحليل  "عز الدين إسماعيل"ينبه 
طبيعة الشعر ذاته أو تشكيله. ويكفينا لتوضيح منهجه النفسي في دراسة الشعر أن نستعرض 

 تحليله لنماذج من األشعار، قديمة وحديثة.

" ذي ن الشعر القديم فهو تحليل ألبيات، بل لصورة من الصور في قصيدة فأما نموذج م    
 ، حيث ورد فيها قوله:"عبد الملك بن مروان"الرمة" مدح فيها الخليفة 

 ه من كلى مفرية سربما بال عينك منها الماء ينسكب          كأن  

يرى الناقد في هذا البيت أنه ال يمكن أن نقع مباشرة على الداللة الشعورية التي يحملها      
الخطأ التعامل مع صورة هذا البيت على أساس دون تكلف للتأويل والتفسير. ويكون من 

معناه الظاهر المباشر) وهو الخطأ الذي وقع فيه النقاد القدماء والمحدثون حين عابوا على 
ه عين الخليفة بها في غرض المدح(، وإنما يجب يهوتشب ذي الرمة قبح صورة الكلى المفرية

بتلك الصورة )تشبيه عين  البحث عن المخزون الالشعوري لدى الشاعر الذي أوحى له
الخليفة بالكلى المفرية(، والبحث عن المبررات التي جعلت الشاعر يفتتح مدحه بهذه 
الصورة، وحاول الناقد كشف القرار البعيد في نفسية ذي الرمة عن داللة رمز الكلى المفرية 

ائر أن من الج -وهو ابن الصحراء وشاعرها -التي ينسكب منها الماء" فالحظ أن الشاعر
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يكون قد تعرض،يوما ما، لعطش شديد، وعندما هرع إلى قرابة ليرتوي وجد أن خوارزه قد 
 فسدت وأن الماء قد تسرب. يؤكد هذا متابعة قوله:

 وفراء غرفية أثاي خوارزها              مشلشل ضيعته بينها الكتب

وجدان الشاعر وليست  وحينئذ ال يستبعد أن تكون "قصة" الكلى المفرية شيئا محفورا في    
 مجرد صورة عقلية أراد ذو الرمة أن يشخص بها عين الخليفة التي كانت تدمع دائما. 

)تلك الفتاة التي  ""شهرزادالمعنونة بـمسرحية "علي با كثير" سماعيل إ ودرس عز الدين     
الذي أخذ  "شهريار"بطش الملك  حر صوتها أن تنقذ بنات كثيرات مناستطاعت بدهائها وس

 بنات حواء فاجرات( ليلة بعذراء بعدما يقضي معها ليلة كاملة، ظنا منه أن كل   يفتك كل  
  مستخدما حقائق علم النفس التحليلي.

ها في مسرحية "هملت" مالمفسرين على فض  طالس المشكلة التي عمل جل   في أن   الشك      
في دراسة  "عز الدين إسماعيل"ده الذي يقف عن ا السر  سر توانيه في الثأر". أم  كانت "

"شهرزاد" فيمكن وضعه في شكل أزمة كان يعاني منها الملك شهريار وهي ) البحث عن 
 ثالثة: الذات(. ويمكن توضيح هذا بوضعه في صيغة أسئلة

 لماذا قتل "شهريار" زوجته "بدور" مع علمه بعدم خيانتها؟ -1

 ضي مع كل  واحدة منهن ليلة واحدة؟ما السر  في متابعة قتل زوجاته بعد ما يق -2

لماذا استمر  في مقاتلة شبح "بدور" بعدما استهوته شهرزاد بأحاديثها وتمل كته بدهائها  -3
 وسحر حكاياتها؟

ومم ا هو واضح فإن  هذه األسئلة كل ها تدور حول شخصية "شهريار" التي يحاول الناقد      
 دور" و "شهرزاد".تفه مها من خالل بقية الشخصيات وبخاصة "ب
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يتعق ب الناقد في محاولة الجواب عن السؤال األول بعض األسباب التي دفعت "شهريار" إلى  
قتل "بدور" مع علمه بإخالص حب ها له، وهو يرك ز على الصراع النفسي الذي يعاني منه 

ته وال "شهريار" )الشهواني( اتجاه "بدور" التي لم تشبع رغباته، إذ كانت ترفض تلبية طلبا
        تنصاع لرغباته، فرفضها. ففلسفة "شهريار" تكمن في أن  رمز الرجولة هو الشهوانية 

العربدة، وبالتالي فإن  محور الصراع كان حول موقف بدور الرافض لرمز شخصية الملك و 
المتمث ل في ضرورة الخضوع لطلباته التي تتحكم فيها قيم الوحشية كالعربدة والشهوانية 

د هذا في حوار جرى بين والفحش اء والفجور، وقد استخرج "عز الدين إسماعيل" ما يؤك 
 ."شهريار" و "بدور" بعد أن قتل العبد وهم  بقتلها

 شهريار: وسأقتلك أيضا يا فاجرة.-

 !الله يعلم أن ك ألنت الفاجر !بدور: )تهب  في وجهه( كذبت-

الفاجر؟؟ الفاجر يا بدور؟ أنا فاجر شهريار)يتراجع قليال ويبدو في وجهه شيء من الرضا( -
 عندك؟

 بدور: عند الناس جميعا.-

 شهريار:)في ابتسامة غريبة( وعندك أنت؟-

 بدور: أنت مجنون.-

 !شهريار:)تختفي االبتسامة من وجهه( مجنون -

 !بدور:نعم مجنون -

 شهريار:)يستشيط غضبا( ألم تقولي الساعة أنني فاجر؟-
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هي التي أغضبته فتلين لهجتها متوسلة( عفوا يا موالي، كانت بدور:)تتوه م أن هذه الكلمة -
 مني زلة لسان.

 ...!شهريار: )يستشيط غضبا( ال زلة لسان؟ إذن فال مناص من قتلك-

يستخلص الناقد من هذا الحوار أن سر  أزمة "شهريار" يكمن في معاناته من إثبات      
والفجور... ويتضح هذا في استراحته النفسية رجولته التي تقوم على الركائز السابقة كالعربدة 

وسكون جموحه، بل رضاه حين واجهته "بدور" واصفة إياه بالفجور، بينما يعود إلى تشن جه 
ر قتلها حين تراجعت  ر  -خوفا من بطشه-وحمقه ويقر  واعتذرت عن وصفه بالفجور. ويقر 

ويجيب عن السؤال الذي  الناقد أن التفسير النفسي لهذه الظاهرة يمكن أن يجلو الموقف
ل إليه علم  طرحناه ل على ما توص  )ما الذي دعا شهريار إلى التخل ص من بدور؟( وهو يعو 

" تكون غالبا بالثورة على من كان  " إذ أن عواقب "الصد  النفس في معالجة مشكلة "الصد 
لرغبة صة إذا كانت عملية الصد موجهة لرغبة من أقوى الرغبات اإلنسانية كا"يصد"، وخا

الجنسية، ولما كانت بدور هي التي تصد دائما رغبات شهريار وترفض مطاوعته، فالنتيجة 
، كانت رد  الفعل عند "شهريار" بالثورة عليها والتخل ص منها. وبالضبط هو ما  لهذا الصد 

ا حدث، وهو جواب على أن ه لم يقتلها ألن ها خانته، فهو يعرف أن ها لم تخنه، وأن ها تكن  له ود  
 قويا، وإن ما ألن ها أسهمت في ضياع رمز رجولته.


