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 مدخل نفسى إلى مسرحية سوفوكليس

 "فيلوكتيتيس"

 ماهر شفيقد. 

 أستاذ )متفرغ( األدب اإلنجليزى 
 جامعة القاهرة   -بكلية اآلداب

 

 

( مقالة فى ختاا  كتاهاا المسامى 1972-1895للناقد األمريكى إدموند ولسون )

( يتناااوف في ااا 1947، ال هألااة المنق ااة 1941"الجاارو والقااوا" )ال هألااة األولااى 

ق. ( المسااتو ام ماان ث ااداط  اار   ااروادم " 406-496ر ية سااوفوكليا )مساا 

ق. .  ين كاان ساوفوكليا فاى سان  409فيلوكتيتيا " وهى مسر ية عرضت عا  

الساهألة والثمانين. وقد اص نع ولسون، فى مألالجتا للمسر ية، من جا نفسيا يفياد مان 

 ثه اط فرويد فى الألالقة هين الفن والألُصا .

سوفوكليا سا ف جزيرم لمنوا الصخرية الهركانية المتواجادم وم اد مسر ية 

فى ه ر إيجا  يط نجد فيلاوكتيتيا الجاريا الاهج هجارا رفاقاا، هناان علاى نصاي ة 

ثوديسيوا، منه سنوات فى  ريق   إلى  روادم. لقد لدغا ثألهان سا  فاى قدماا ثثناان 

رت مناا  زيارتا مألهد اإلل اة خريساى وتقايا جر اا وصاار يهألاط راي اة كري اة نفار

اآلخرين. وهكها قُضى عليا ثن يقضاى فاى الجزيارم، منفياا، عنار سانوات هاى مادم 

، اهان ثخيللياوا، إلاى الجزيارم )*( ر   روادم. ويصاف ثوديسايوا ونيوهتوليماوا

ساعين إلى إغران فيلوكتيتيا هاالنضما  إلى صفوف اإلغريق هقوسا وس اما الساامة 

ال ساهيف  –فيماا يقاوف ال ااتف اإلل اى  –ادم التى ثورثا هرقاف إياهاا،  ياط ثن  ارو

لفت  ا هغير هها األسل ة. ويكااد ثوديسايوا المااكر ثن يفلاا فاى خاداك فيلاوكتيتيا، 

الكسيا عميق النألور هاالمرارم، ولكان اإل سااا الخلقاى عناد نيوهتوليماوا الناا  

ه  خ اة ثوديسايوا. لان يغارج نا   الهرئ من الخداك يغل  صا ها على ثمرا في اُ

لوكتيتيا هأن يخف إلى نجدم اإلغريق إلى ثن يظ ر لا هرقف هاتاا. لان يغارج نا  في

 
 هو الذى صحب أوديسيوس.  -النيوبتوليموس –فى رواية أخرى أن ديوميديز  )*(



 

2 

2 

 مدخل نفسى إلى مسرحية سوفوكليس 

 
إل ا قادما مان  –فيلوكتيتوا هأن يخف إلى نجدم اإلغريق إلى ثن يظ ر لا هرقف هاتا 

ويأمرا هالهها  إلى  روادم كى يلأل  دورا المقدور فى االستيالن علي ا  – ريق آلة 

و.هوكر فى : رفياق هنجاوين إلاى األد ، الجازن )ثنظر مادم "سوفوكليا" هقل  ج.ت.

الراهع، األد  الكالسيكى والهيزن ى، ت رير د. ر. ددلاى  األد  النارقى واالفريقاى 

 (.1969ت رير د. .النج، كت  هنجوين 

والمسر ية وا دم من مسر يات سوفوكليا السهع التى وصلتنا مان هاين ماياة 

ج ال ياام هنظارم ثاهتاة، ورآهاا كاملاة" وثالط وعنرين مسر ية ثهدع ا هها الهج "رث

هتألهياار ماااثيو ثرنولااد. ويااهكر الاادكتور ث مااد عتمااان ثن ااا تسااتو ى مل مااة "اإللياااهم 

الصغرج" وثن سوفوكليا نقف مركز الثقاف مان ثوديسايوا إلاى فيلاوكتيتا إه جألاف 

ف ههلك القصة إلى  هكة درامياة رايألاة مفألماة  األخير ه ف المسر ية هال منازك و ور

اوالت الغااوف فااى ثعماااق الاانفا اإلنسااانية" )األد  اإلغريقااى تراثااا إنسااانيا هم اا 

(. ويقاوف دارا آخار : "ث سا  ثن اا ثفضاف 2001وعالميا، ال هألة الثالثاة، القااهرم 

عرض لمنكلة ثخالقية فاى الادراما اإلغريقياة" )د. غهاب وههاا، مأساام فياولكتيتا 

 .(1996والصراك األخالقى، مجلة المسرو، مارا 

كت  كثيارون عان مسار ية "فيلوكتيتاوا" مان ثهارزه  ا. .هااورا )المأساام 

( ولياون إيادف 1951( و ج.والدوك )سوفوكليا الكات  المسر ى 1945السوفوكلية 

الهج هه  إلى ثن الألالقاة هاين نيوهتوليماوا  –م رر هألض ثعماف إدموندولسون  –

ن الألار  الاهين كتهاوا عان وفيلوكتيتوا إنما هى عالقة جنسية مثلياة. ومان الدارساي

د.ريمون فرنسايا )ثاالط نخصايات فاى مسار يات  –غير من ثسلفنا  –المسر ية 

( و د.م مد مندور )نمااهج هنارية، 1947سوفوكليا، مجلة الكات  المصرج، يونيو 

( ود. إهراهي  سكر )ثودي  ملكاا لساوفوكليا، م رجاان القارانم 1996مكتهة األسرم 

ف مقالاة ننارت همجلاة تاراط اإلنساانية(. وللمسار ية وهو فاى األصا  1995للجميع 

ثالط ترجمات عرهية على األقاف : ترجماة  اا  ساين )المجموعاة الكاملاة لم لفاات 

الدكتور  ا  سين، المجلد الخاما عنر، األد  التمثيلاى، القسا  األوف، دار الكتاا  

ت ( وترجمااة ثمااين سااالمة )مساار يات سااوفوكليا : ساايدا1974اللهنااانى، هيااروت 

فيلوكتيتااوا ، مراجألااة متااولى نجياا ، الاادار القوميااة لل هاعااة والنناار  –تااراخيا 

ثجااكا فيلوكتيات، سلسالة  –( ثنتيجون 3( وترجمة د. على  افظ )سوفوكف )1966

 (.1971المسرو الألالمى، الكويت، ثكتوهر 
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ثود ثن ثقاد   )*(وقهف ثن ثعرض أله  األفكار الواردم فى مقالاة إدموناد ولساون

ثمااريكيين عاان  –مااا قالااا غياارا ماان النقاااد والهااا ثين والمتاارجمين األنجلااو لم ااة ع

المساار ية : ياارج هااا.د.ف.كيتو ثن المساار ية مل ااام همألنااى ثن الناار يألاقاا  في ااا، 

وتنتصر الفضيلة. إن سوفوكليا يفرض خاتماة مثالياة علاى موقاف واقألاى ه ياط ال 

 م تفظا هص تا وصدقا. يلغى كف من ما اآلخر ثو  تى ي جها، وإنما يظف كالهما

ويختلف كيتو مع السير موريا هاورا الاهج ياهه  فاى كتاهاا عان ساوفوكليا 

قايماة علاى وجاود عاالمين  –عناد هااورا  –إلى ثن المسر ية الهوتية ثساساا : ف اى 

ث ادهما عااال  الهنار وهاا  عمااى ضاألاف خاضااألون لووهاا  ي اااولون ثن يألارضااوا 

متسا  هالكمااف. وفاى هاها التألاارض تنتصار إرادم منيية اآلل ة. وهناك عال  اآلل اة ال

ثناا الهاد ل ا  مان اإلهعاان  –من خالف المألانام  –اآلل ة ه هيألة ال اف ويدرك الهنر 

ل ااا. هناااك ماان نا يااة خ ااة اآلل ااة التااى تقضااى هاالسااتيالن علااى  ااروادم ومكافااأم 

نار اله –علاى الن او الساوفوكلى الماألوف  –فيلوكتيتوا، وهناك مان نا ياة ثخارج 

 الهين ي اولون، ألسهاه   الألميان الخاصة، ثن يألارضوا هها الخ ة اإلل ية.

ويقوف ها ط آخر، هو موسى هاداا : كما هو النأن فى مسار يتى "ثجااكا" 

و"ثنتيجونى" فإن قضية التوازن األمثف هين  قوق الفرد و قوق المجتمع الاهج يناكف 

إلى ثج مدج يج  على المارن ثن  الفرد جزنا منا قضية متضمنة فى هها المسر ية .

يقمع إرادتا الخاصة لمصل ة مجتمألا؟ ماها لو كانت م ال  المجتمع غير من قياة ثو 

مخ ية ؟ إلى ثج مدج يجوز للفرد ثن يتجاهف المجتمع ليصنع ما يألتقد، نخصيا، ثناا 

الصوا ؟ هها هو الخي  الرييسى لمسر ية "فيلوكتيتوا". ويل ق هاا خاي  آخار هاو 

النضج من مثالية المراهقة إلى مسايوليات الموا ناة الرانادم. إن هرقاف )الاهج عملية 

يستخد  قوسا فى خدمة مجتمألاا( يظ ار قادماا مان  رياق آلاة ويغارج فيلوكتيتاوا 

هالهها  إلى  روادم  يط يمكنا ثن يستأليد ص تا ويظفر هالمجد. ويتألل  فيلوكتيتوا 

خصية يج  التض ية ه اا ث ياناا مان ونيوهتوليموا، كالهما، ثن تفضيالت المرن الن

ثجف نفع الجماعة. إن القوا رمز للمسيولية المصا هة من يتمتألاون هقادرات خاصاة. 

 
 عن إدموند ولسون انظر : )*(

ستانلى هايمن ، النقد األدبى ومدارسه الحديثة، الجزء األول، ترجمة د. إحسان عباس، د. محمد   -

 ت. يوسف نجم، دار الفكر العربى، د.

 .1998بول جونسون، المثقفون، ترجمة طلعت الشايب، دار شرقيات  -

فنسنت ب. ليتش، النقد األدبى األمريكى من الثالثينيات إلى الثمانينيات، ترجمة د. محمد يحيى،  -

 .2000مراجعة وتقديم د. ماهر شفيق فريد، المجلس األعلى للثقافة، 
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وثوديسيوا ليا مفسدا للهرانم وإنماا هاو )كماا فاى مسار يات ثخارج لساوفوكليا( 

نا ق هلسان مصالا الدولة. ومما يدف على الموقع المركزج الاهج يتخاها خاي  الفارد 

المجتمع هنا ثن سوفوكليا يجألف من جزيرم لمنوا مكانا م جاورا هينماا  فى مواج ة

كان كف إنسان يألرف ثن ا كانت مأهولة آناهاك كماا تتهادج فاى مسار يتى إساخولوا 

ويورهديز )المفقودتين( عن فيلوكتيتوا )مسر يات سوفوكليا الكاملة، ترجماة ساير 

تا  هانتاا ، تورونتاو رتنارد كالفرهاوا ج ،  ررهاا وقاد  ل اا موساى هااداا، ك

 (.1971نيويورك لندن 

ويهه  ث.ف.واتلنج إلى ثن المسر ية تن  على هراعة فى رسا  الجاو : فصاوت 

اله ر وال ياور، وههاة الاريا واألم اار، وال ارارم والهارودم، واألصاياف واألناتان 

تظف مألنا فى كاف صاف ة مان المسار ية )ساوفوكليا : إلكتارا ومسار يات ثخارج، 

(. ومن ثجوان المسر ية ثورد هاها المقت اف 1954، كالسيات هنجوين ترجمة واتلنج

 هترجمة الدكتور  ا  سين :

ثي ا ال ير التى كانت لى فريسة ! ثج جماعاات ال ياوان  –"فيلوكتيتيا ) اداً( 

الو نى هات األعين الالمألة التاى تألايف فاى جهااف هاها الجزيارم ! لان تقرهاى مناى 

الس ا  التى كانت تمن نى القاوم. ماا ثناد ناقايى ! إن  لتنأج عنى، فقد فقدت يداج تلك

هها المكان مهاو لكن إنا  ر  آمن لن تخافى فيا هأسا. ثسرعى لقاد آن لاك ثن تنتقماى 

لنفسك، لقد آن لك ثن تنهألى جوعك من ل مى الممتقع. سأترك ال يام عماا قلياف. مان 

فقد ما تخرجا األرض ثين ثكس  قوتى. من ها الهج يست يع ثن يأليف من ال وان وقد 

 التى تغهو األ يان ؟"

فنجادا يال اظ ثن  –مركز الثقاف فاى هاها المداخلاة  –ونألود إلى مقالة ولسون 

مسر ية سوفوكليا ليسات مان ثعمالاا الرايجاة، وثن ثسا ورم فيلوكتيتاوا لا  تل ا  

سوج قليلين : فصف من رواية فنيلون "تليماك"، مناقنة فاى كتاا  لسانج "الوكاون"، 

ا لوردزورط، اقتهاا لجون جاج تناهمان، مقالة عنوان ا "الناقا" لتناارلز ال ، سونات

 مسر ية قصيرم ألندريا جيد، ث  ال ن  تقريها!

وتستكنف مقالة ولسون منظاورات الجاروو النفساية التاى تماد الفناان همادتاا، 

التراسف هين الفن والألُصا  ور ية الناقد لتكاليف الفن وتألويضاتا، واألديا  وتمسرو 

 هوصفا ه ال.

إن الم ار  المقألد هقوساا السا رج ال يتمااهى صارا ة ماع الفناان، وجر اا 
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المتقاايا ال يتماااهى صاارا ة مااع الألُصااا . ويهاارز ولسااون مااا تنفاارد هااا مألالجااة 

ر نخصية اله ف  –سوفوكليا لوس ورم  المغتر  الاهج يألاانى، ويضايف كيف ي ور

نخصية ثالثة هى نيوهتوليموا النا  لكى ين از إلى صف فيلاوكتيتا. وفاى الن اياة 

ي قق نيوهتوليموا المصال ة هين فيلوكتيتيا وثدويسيوا. كان فرويد قاد ثكاد عماق 

استهصارات سوفوكليا فى ميدان عل  الانفا المرضاى، وقاد ثفااد جياف ولساون مان 

مان ثن  –هفضف إجادتا اليونانية القديماة  –اركا(، وتمكن ولسون كتاهات فرويد )وم

يقوض األس ورم القديماة التاى كانات تصاف ساوفوكليا هاالعتاداف، وهاى ثسا ورم 

ترتد إلى التص ي ات التى ثدخل اا هاا ثو الألصار الفيكتاورج مان م ققاى الكالسايات 

أله اااف علااى نصااوف مساار ياتا، وهاادال ماان هلااك ثكااد ولسااون ال هيألااة الفرياادم 

سوفوكليا وه التا ونهوهه  عن مجتمألات   )انظر عناد ثنتيجونى مثال فى مواج اة 

كريون(. وإه يال ظ ولسون ثن األدوان الجسمانية والنفساية تارته  عناد ساوفوكليا، 

يجد فى المسر ية "تصورا للقوم الفايقة هوصف ا ال تنفصف عن الألجز الُمقألد"، وفكرم 

جياد ثيضاا فاى مسار يتا عان فيلاوكتيتيا( ثن "الألهقرياة م داها )كما يهه  ثندرياا 

والمرض، كالقوم والتنويا، قد يكونان مرته ين مألا على ن و ال ينفصا ". وماع هلاك 

فإن المسر ية تجه نا هموقف م يار  ياط ثن "ضا ية مارض كرياا الراي اة يجأللاا 

يجاد منفرا للمجتمع.. هو ثيضا سيد فن فاوق المساتوج الهنارج ي ترماا كاف إنساان و

ا تألا فاا  الرجف السوج ثنا م تاج إليا". ويكاون ال اف مان خاالف الناا  الاهج يمكنار

اإلنسانى وإعجاها ووال ا مان ثن يساتميف  اماف القاوا ماع القاوا . وه اها المثاهاة 

يكون فيلوكتيتوا )ضمناً( رمزا للفنان المهدك، هينما يكون نيوهتوليماوا رمازا للناقاد 

)لاويا  .داهناى، "إدموناد ولساون والجارو والقاوا" الهج يص نع من جا هيوجرافيا 

 (.1983مجلة سيوانى رفيو، نتان 

ويقوف ولساون فاى مقالتاا : "إن فيلاوكتيتيا مصاي  فاى رفضاا الاهها  إلاى 

 روادم. غير ثناا مقادورل لاا ثيضاا ثن ينافى عنادما ياتمكن مان نسايان ناكواا ومان 

الخضااوك ألغااراض تكااريا قااواا اإلل يااة لخدمااة نااألها. إنااا مصااي   ااين يااأهى 

ثوديسيوا الهج ال يفكر إال فى استغاللا. كيف يمكان إهن عهاور ال اوم الفاصالة هاين 

نكهة رامى القوا عديمة الفاعلية واستخداما األمثف لقوسا، هين عارا والمجاد المقادر 

لا؟ ال يتسنى هلك إال هتدخف نخف يكون هرييا وإنسانا هما يجأللا يألاملا، ال على ثناا 

، وال  تى على ثنا ن  س رج م لو  لهلوغ غاية ما، وإنما هو ههساا ة هولة ناي ة

يألاملا على ثنا إنساان آخار، تساتدعى مألاناتاا تألا فاا ويألجا  هناجاعتا وكهرياياا. 

وعندما تت قق هها الألالقة اإلنسانية، يهدو ألوف وهلة ثنا سيترت  علي ا إ هاا  هادف 
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ن يكسا  نيوهتوليماوا الخاارج علاى الهألثة والقضان على  ملة اإلغريق. فهدال من ث

القانون إلى صفا، قد خرج على القانون هو هاتا هدورا، فى وقات كاان اإلغرياق فياا 

ه اجة مستميتة إلى الفتى والُمقألد مألا. ومع هلك فإن نيوهتوليموا  ين يغاامر هإفسااد 

ض قضيتا وهلك هاالعتراف هاإلنسانية المنتركة هينا وهين الرجف الأللياف، و اين يارف

ثن ينقض ع دا مألا، يهي  عناد فيلوكتيتوا، ومن ث  ينافيا وي اررا، وينقاه ال ملاة 

 (.1961ثيضا" )ولسون، الجرو والقوا، النانر : ميثوين، لندن  هألة 

وتألهر كلمات فيلوكتيتيا فى ختا  المسر ية، إه يودك جزيرم لمنوا، عن  ف 

ة : "هل  ألودك هها األرض قهاف الألقدم وتسليما هضرورم االمتثاف لمنيية القوج اإلل ي

ثن ثترك ا. فى همة اآلل ة ثي ا المكان الهج آوانى فى هماة اآلل اة ياا عاهارج الماروج 

الخضران. فى همة اآلل ة ثي ا الصوت الألنيف صوت اله ر المصا خ ، وثنات ثيت اا 

الرهوم المرتفألة التى يغمرها الغيط إها  ملتا ريا الجنو   تى لقاد كاان يهلاف رثساى 

اخف الغار والتى كان يتردد في ا صدج صاوتى  اين كنات ثرفاع ناكاتى مان األلا . د

وثنتن ثي ا الأليون واليناهيع ساأدعكن، ساأرت ف عانكن الياو  وماا كنات ثقادر ثن هلاك 

سيكون. فى همة اآلل ة يا ثرض لمنوا هها التى ي ي  ه ا الموج، ثرسلينى فى ساال  

لا وإلى  يط ت ملناى مناورم ثصادقايى  وثمن إلى  يط ي ملنى القضان الهج ال مرد

 واإلرادم اإلل ية التى ال تُغل ، ف ى التى دهرت كف ن " )ترجمة  ا  سين(.

هكها تأللمنا المسر ية ثن الفن ليا مجرد تألهير عن تاوترات نفساية وإنماا هاو 

ثيضا قد يألين على التفريج عن تلك التوترات والتخفف مان عهي اا )انظار مقالاة إلمار 

عن ولسون فى كتا  : مفكرو القرن الألنرين، ال هألة الثانية، ت رير روالناد هوركلند 

(. ويضايف الادكتور م ماود الرهيألاى إن 1987تيرنر، النانر : م هألة سانت جيماز 

"مألنى الرمز فى مقالة إدموند ولسن هها ثن الفناان يادفع مان صا تا ضاريهة الر ياة 

يرفضا، ل التاا المرضاية المتجلياة فاى  الفنية الممتازم التى يمتلك ا، ومع ثن المجتمع

اض را  ثعصاها، فإنا ي تاج إليا وهلك لقدرتا الخالقة". على ثن ناقدا ثمريكياا آخار 

من مألاصرج ولسون، هو اليونف ترلنج، قد اعترض على هها الوج ة من النظر فاى 

 .(1973مقالة لا عنوان ا "الفن والألصا " )الرهيألى، فى نقد النألر، دار المألارف 

وسوان اتفق المرن مع ولسون ثو اختلف مألا فى مدخلاا النفساى إلاى مسار ية 

سوفوكليا فالري  فى ثن مقالتا من وثايق النقد ال ديط الم ماة وهلاك لماا تلقياا مان 

ضون على الألالقة المتهادلة هاين الفان والفناان. إن الانفا تصانع األد ، ولكان األد  

ز الادين إساماعيف صاا   كتاا  "التفساير ثيضا يصنع النفا، كما يال ظ الدكتور ع
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 ماهر شفيق فريدد. 

النفسى لود . ولكن تهقاى  قيقاة ينهغاى ثال تألاز  عان األف اا  هاى ثن هاها المان ج 

النفسى، وإن زادنا مألرفة هأعماق الفنان وآليات اإلهداك، ال يست يع ثن يفسر لناا لمااها 

هألاض يغدو هألض الناا فنانين وال يغدو آخرون كهلك، رغ  ثن ا  قاد يناتركون فاى 

المكونات النفساية مان مركهاات وثعصاهة وثفكاار مسات وهم، ورغا  تنااها الظاروف 

خاصاة فاى  –الهييية والألايلياة التاى نناأوا فاى كنف اا، ثو تقاار  خهارات   الوجدانياة 

على ثكثار مان صاأليد. وقاد ف ان ولساون  -مر لة ال فولة وسنوات ا األولى ال اسمة

المسمى "المفكرون الثالثيون" ثن عل  النفا "  هاتا إلى هها ال قيقة إه ال ظ فى كتاها

ال يست يع ثن يخهرنا هالسه  فى ثن دوستويفسكى الألصاهى ينتج ثعمااال هايلاة القيماة 

لرفاقا فى الهنرية على  ين ثن رجال آخر يألانى من نفا النساق الألصااهى خلياق ثن 

ردو ثن من جاا ال يمثف ت ديدا لآلخرين. وفرويد هاتا يقرر، م كدا، فى دراساتا لليوناا

يمكن ثن يسألى إلى تفساير عهقرياة ليونااردو، فمناكالت القيماة الفنياة المقارناة تظاف 

هاقية". إن مسر ية سوفوكليا تخهرنا هالكثير عن ال هيألة الهنرية وثهألادهاا الغاايرم، 

وهلك همثف ما ثدت روايألا األخرج "ثودي  ملكا" و"ثدوي  فى كولونااا" و"إلكتارا" 

 –كوين مف وما عن المرك  األوديهى ومرك  إلكترا. ولكن علا  الانفا هفرويد إلى ت

ال يسات يع ثن يجااوز هاها المر لاة، وإنماا  -ثو الت ليف النفسى الفرويدج، هتألهير ثدق

واقفا عناد مر لاة التناخيف ال يتألاداها إلاى مر لاة  –فى األغل  األع   –هو يظف 

ت اإلهااداك، ثو التنهاا  همسااارا التفسااير، دك عنااك مر لااة الاات ك  اإلرادج فااى آليااا

 المستقهلى.

 


